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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم[:من اصطنع إليكم معروفا فجازوه ،فإن عجزتم
عن مجازاته فدعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم فإن الشاكر يحب الشاكرين].
اللهم لك الحمد والشكر كما نقول ،وفوق ما نقول ،حمدا يليق بجاللك ،وعظيم سلطانك لفيض
نعمك ،وجالل عطفك ،وسعة عونك لنا ،في إنجازنا هذا العمل المتواضع ،عسى أن ينتفع به.
نتقدم بالشكر إلى التي هندست طريق نجاحنا ،وأفرشته ورودا أمامنا ،فكانت نعم العون
لنا في دراستنا الدكتورة سامية داودي.
كما نشكر كل أساتذة كلية اآلداب واللغات ،وخاصة أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها
الذين ساعدونا في إنجاز هذا البحث ،ونخص بالشكر أساتذة مخبر تحليل الخطاب
الذي كان لنا بمثابة النور الذي أنار دربنا.
والشكر موصول إلى كل من أعاننا في عملنا من أساتذة وأصدقاء ،إلى إخوتي ووالدي
اللذين ال يكفاني عن النصائح والدعوات الخيرة.

مقدمةمـة
مـقـد

ميمة أضحت
قطعت ّ
الرواية الجزائرّية أشواطا كبيرة في مسيرتيا ،وأفرزت –والتزال -أسماء ّ

الراكد في التّاريخ والمجتمع.
تطرق أبواب المحظورات دون ىوادة ،وتفضح المسكوت عنو،
وتحرك ّ
ّ

بالراىن ،وباألسئمة الكبرى
و ّ
لمرواية الجزائرّية يمحظ انشغاالت التّجارب المعاصرة ّ
المتتبع ّ
الصعبة
تتصدرىا موضوعة العنف أو عالقة ال ّذات باآلخر بال منازع ،بنتائجيا
التي
ّ
ّ
وتداعياتيا ّ
بالضياع واالغتراب.
عمى الجماعة ،وعمى الفرد الذي بات يعاني من اإلحساس
ّ

نائيات التي القت اىتماما كبي ار
الرواية الحديثة من بين الثّ ّ
تعتبر ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر في ّ

أىم معالميا
فصمت في
من طرف الباحثين ،حيث كثرت ّ
ماىية ىذه الثّ ّ
ّ
الدراسات التي ّ
نائية لمعرفة ّ

عدة (السّياقّ
ومؤثّراتيا ،وقد عالجت نصوص
سياقات ّ
نائية في ّ
في الثّ ّ
ّ
إبداعية كثيرة العالقة بين طر ّ
االستعماريّ ،السّياق ّاالستعباديّ ،السّياق ّالدّينيّ ،السّياق ّالجنوسي ّ"الجندر")ّ ،وىذا ما ش ّكل
وتنوع زوايا نظرىم.
النقاد الختالف آرائيم ّ
جدال واسعا ونقاشا مستفيضا وسط ّ
وتعدد مشاربيم ّ
الصعب اإلحاطة بك ّل ما يتعمّق بيا ،لكن ما جرى تقديمو شرقا
ا ّ
لقضية واسعة األبعاد ،ومن ّ

ي والبعض اآلخر
اإلشكاليات ،بعضيا عمى
وغربا غطّى الكثير من األسئمة و
الصعيد ّ
ّ
النظر ّ
ّ

األدبية .قال البعض بضرورة تعريف ال ّذات من منظور
لمنصوص
حميمية ّ
ّ
عمى مستوى القراءة التّ ّ

اآلخر كما ورد عند جاك ّدريدا  ،)4112-0391(ّ Jaques Derridaأو من حيث الجذور
تحدث عنيا ميخائيلّباختينّّ)0391-0931(ّMikhaïl Bakhtineحين تناول
فية ،كما ّ
المعر ّ
الرواية.
الروائي
ّ
وشخصياتو في ّ
العالقة الحوارّية بين ّ

ِ
المستعمر
سياق عالقة
لقد برز مفيوم اآلخر في ال ّدراسات ما بعد
الكولونيالية ،وتحديدا في ّ
ّ
بالمستعمر ،واستُ ِ
الوجودية من لدن جان ّبول ّسارترّJean
عمل المفيوم أيضا في إطار الفمسفة
ّ
َ

سياق حديثو عن «الوجود ّوالعدم» ،كما استعممو
ّ )0391-0311(ّ Paul Sartreفي ّ

الكولونيالية الذين أقاموا أفكارىم عمى التّحميل الفرويدي وما بعد الفرويدي
المشتغمون بنظرّية ما بعد
ّ
لمفيوم «الذاتيّة»ّ ،من بينيم المنظِّر الثّقافي ال ّشيير جاكّالكان ّ-0310( Jacques Lacan

ّ .)0390
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وقدم الباحثون العرب من مثل "إدوارد ّسعيدّ ،وفيصل ّدراجّّ ،وعمي ّبن ّتميمّّ ،واعتدالّ
ّ
تم التّركيز من خالل معالجة تجارب
عثمان" ّإضاءات عمى جذور العالقة بين ال ّذات واآلخر ،وقد ّ

الرواية العر ّبية عمى التّالزم بين مفيوم ''صورةّالذّات'' ومفيوم ''صورةّاآلخر''ّ
رو ّ
ائية معروفة في ّ

فبناء صورة ال ّذات يقتضي وجود ''آخر'' يكون نظي اًر أو نقيضاً أو مختمفاً ،وقد يكون أدنى أو أعمى

أن ك ّل صورة لآلخر
تصورىا لآلخر ،كما ّ
مرتبة ،فصورة ال ّذات عن نفسيا ال تتش ّكل في معزل عن ّ
تعكس بمعنى ما جانباً من صورة ال ّذات.

صوره
الفردية أو
فإن البحث عن ال ّذات
ّ
ّ
ّ
الجماعية وتأكيدىا عبر استحضار صورة اآلخر أو ّ

تمقائية تحدث في ك ّل مكان وزمان ،وىذا يؤ ّكد ما ذىب
آلية
ليس
ّ
خاصاً بثقافة دون أخرى ،فيو ّ
ّ

إليو تزفيتانّتودوروف ّّ )4109-0393(ّ Tzvetan Todorovفي كتابو (فتح ّأمريكاّ:مسألةّ

قصة اكتشاف ىذا اآلخر بدأت متزامنة مع اكتشاف أميركا حين نظر كولومبوس
اآلخر) من ّ
أن ّ

اآلدمية ويدرجيم
الصفة
السكان
األصميين بالمعنى ّ
ّ
ّ
الديني واإلنساني لآلخر ،وبما ينزع عنيم ّ
إلى ّ

وىمياً ،ويقول إدواردّ
السياق ذاتو عمى كيف اخترع الغرب شرقاً
ّ
في مراتب الحيوان .واطّمعنا في ّ

الصورة عن أنفسنا ،فأصبحنا نرى
سعيد في كتابو ال ّشيير (االستشراق)ّ ،
إن الغرب صدر إلينا ىذه ّ

تميزه
الصورة التي رسميا اآلخر لنا .وفي المقابل رسم الغرب لنفسو صورة ّ
األنا من خالل ّ

القوة ومعرفة الحقيقة.
يكرس ّ
وحول ىذه ّ
في ّ
آليات ّ
عن ال ّشرقّ ،
الصورة إلى خطاب معر ّ

بالسؤال في أعمال
يظالن ىاجساً مسيط اًر ومتوتّ اًر
إ ّن البحث عن ال ّذات ومساءلتيا
ّ
ّ

تكف
توجين إلى عمق التّاريخ ،فاألنا ال
ّ
توجين إلى الواقع المعاصر أو ّ
ائيات ،سواء ّ
الرو ّ
ّ

االقتصادية
قافية و
عن مواجية ذاتيا .ويبقى تفاعل ال ّذات مع اآلخر ،عمى األقل من ّ
ّ
النواحي الثّ ّ

ىوية األنا ،أو ال ّذات ،ال تتّضح
فية ،ضرورة
ألن مالمح ّ
ّ
والمعر ّ
حتمية ال يمكن التّغاضي عنيا؛ ّ
الموضوعية
من دون االحتكاك المستمر باآلخر الذي يمنحيا أبعادا مرّكبة ،ويضفي عمييا قد ار من
ّ

انفتاحا عمى العالم المحيط بيا.
الرؤية و ً
ورحابةً في ّ

األلفية
الروائي بالجزائر مع بداية
ّ
ثمة أمور كثيرة قد ّ
يمكن القول ّ
تغيرت في المشيد ّ
بأن ّ

اكمية جديدة ،وخصوصا عمى مستوى ظيور جيل
ائية تر ّ
الثّالثة ،وذلك بظيور مجموعة رو ّ
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المؤسسات ،وىو ما يزّكي قول بعض
األول من المبدعات
ّ
من كاتبات ّ
الرواية إلى جانب الجيل ّ
نسية
ّ
الرواية الجزائرّية المكتوبة بالمّغتين العر ّبية والفر ّ
النقاد ،بارتسام مالمح انعطافة جديدة في مسار ّ
ىن
ائيات اتّسعت دائرة
انتمائين الجغرافي و ّ
يغية ،تسيم فييا رو ّ
وحتّى المّغة األماز ّ
الزمني ،في انحدار ّ
ّ

معين
من األقاليم واألطراف (من شمال الجزائر ،وشرقيا ،وغربيا ،ووسطيا ،وصحرائيا) وقد حممن
ّ

الرواية
الفنية ،و
وعيين
تحول في
ّ
بالتحوالت ّ
ّ
الجمالية ،التي طالت كتابة ّ
ّ
مؤ ّشرات جديدة عمى حدوث ّ
الفني والمتعة والجمالّ .
النضج والتّركيب
برمتيا حيث توفّرت
نصوصين عمى قدر عال من ّ
ّ
ّ
ّ

ائيات الجزائرّيات ،المّواتي يكتبن بالمّغة
الرو ّ
ومن ىذا المنطمق ارتأينا البحث في تجارب ّ

األدبية
الساحة
مكنين من أن يصنعن
العر ّبية بشكل ّ
ّ
ألنفسين موقعا ،ويثبتن لذو ّ
ّ
اتين حضو ار في ّ

الجزائرّية ،ومن بين األسماء نذكر :زهور ّونّيسيّ ،أحالم ّمستغانميّ ،جميمة ّزنيرّ ،منى ّبشممّ
هاجرّقويدريّ،زهرةّمباركّ،زهرةّديكّ،سميرةّقبميّ
ّ
ياسمينةّصالحّ،سارةّحيدرّ،رقيةّهجريسّ ،
ّ
ّمراحّ ،شهرزاد ّزاغزّ ،إنعامّ
ربيعة ّجمطيّ ،أمال ّبشرىّ ،فضيمة ّالفاروقّ ،عائشة ّبنّورّ ،ربيعة ّ
بيّوضّ،حسيبةّموساويّ،عبيرّشهرزادّ،عايدةّخمدون ،جميمةّمرانيّ .
ىكذا تبمورت فكرة البحث في موضوع "استنطاق ّالذات ّواآلخر ّفي ّالرواية ّالنسائيّةّ
تضم األعمال
مدونة ثرّية
الجزائريّةّالمعاصرة" ّضمن الفترة ّ
الز ّ
ّ
منية ّ 4106ّّّّّ 0393من خالل ّ

حرة ّلزهور ّونّيسيّ ،وعابر ّسرير ّألحالم ّمستغانميّ ،والهجّالة ّلفتيحةّ
مدرسة ّ ّ
اآلتية :من ّيوميّات ّ ّ
ّ

وبوابة ّالذّكرياتّ
أحمد ّبوروينةّ ،واعترافات ّامرأة ّلعائشةّبنّورّ ،والسّمك ّال ّيبالي ّإلنعام ّبيّوضّ ّ ،
آلسيا ّجبّار ّ(روايةّمترجمةّإلىّالعربية)ّ ،وتاء ّالخجل ّلفضيمة ّالفاروقّ ،وسأقذف ّنفسي ّأمامكّ
لديهية ّلويزّ ،ورائحة ّالذّئب ّلسامية ّبن ّدريسّ ،وما ّلم ّتقمه ّالتّينة ّالهرمة ّلصالحة ّالعراجيّ
وشطحات ّأنثى ّلـعيون ّليمى ّونورس ّباشا ّوالرايس ّلـهاجر ّقويدريّ ّ ،وتاج ّالخطيئة ّ ّوتفّاح ّالجنّ
لـجميمةّمراني.
األنثوية في تداخالتيا ،وتفاعالتيا ،وعالقاتيا
تقصي ال ّذات
وحاولنا من خالل ىذه ّ
ّ
الدراسة ّ

نسائية جزائرّية
صي في روايات
المتشابكة مع اآلخر .واستقراء أىم مالمحيا في كنو حضورىا ّ
ّ
الن ّ
بي
إن جدل األنا مع اآلخر ،وصراعيما ،ليس بجديد في مجال اإلبداع
عر ّبية ّ
عدةّ .
األدبي العر ّ
ّ
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النحو الذي انطوت
قدمت ّ
عامة ،فقد ّ
عدة روايات عر ّبية صورة كاشفة عن تفاعالتيما ،عمى ّ
ّ

عميو روايات عر ّبية مثل( :موسمّالهجرةّإلىّالشّمال) ّلـّ:الطّيبّصالح ،و(عصفورّمنّالشّرق)ّ

كبير ألعمال شعرّية
لـّ :توفيق ّالحكيم ،و(قنديل ّأم ّهاشم) ّلـّ :يحيى ّحقي وغيرىا ،رافقيا
ٌ
حشد ٌ
ٍ
موضوعات فنية شتّى.
ئيسا لتوليدىا
تمثّمت ىذه الثّ ّ
دافعا ر ً
نائية التي غدت ً

الرواية العر ّبية قطعت شوطاً كبي اًر في وعي اآلخر من (رحمة ّالشّيخّ
ويرى الباحثون ّ
أن ّ

عمم ّالدّين) ّّ 0994لـّ :عمي ّمباركّ ،و(حديث ّعيسى ّبن ّهشام) ّّ0311-0939لـّ :محمدّ
تقصياً لوضع اآلخر
مانينيات
ّ
بعينيات والثّ ّ
الس ّ
الروايات التي كتبت في ّ
المويمحي إلى عشرات ّ
ِ
مستعمر.
مستعمر /
ثنائيات شرق  /غرب ،شمال  /جنوب،
ائيين العرب في ظ ّل ّ
الرو ّ
في وعي ّ
َ
سائية
لمرواية ّ
الن ّ
اختيارنا ليذا الموضوع عشو ّ
لم يكن ّ
ائيا ،بل كان دافعنا األساس متابعتنا ّ

الرائدة (منّيوميّاتّ
الجزائرّية المكتوبة بالمّغة العر ّبية عبر خمسة عقود من ّ
الرواية ّ
الزمن بدءا من ّ
لتحول
مدرسةّحرة)ّ 0393إلى غاية
األلفية الثّالثة التي شيدت تراكما ّ
ّ
كميا الفتا ،وكذا مالحظتنا ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر
أن اطّالعنا عمى خصائص
أسئمة الكتابة
ّ
ّ
وجمالية التّجاوز .كما ّ

سائية الجزائرّية المثير ،والعمل عمى إبراز طبيعة
عند
الرواية ّ
الن ّ
ّ
المختصين حفّزنا لمغوص في عالم ّ

الرؤى
ال ّذات
ّ
وتنوع ّ
األنثوية ،وتمثّالت اآلخر ،والمركزّية ال ّذكورية ،قصد إبراز غنى األصواتّ ،

ألنو يغني
األولّ ،
يمبي حاجة معر ّ
واختالف األساليب .فالبحث في ىذا المجال ّ
فية في المقام ّ

اإلبداعية التي عادة تفاجئنا وتخمخل قناعاتنا وتربك توقّعاتنا.
تصوراتنا عن الكتابة
ّ
ّ

سائية المكتوبة بالمّغة العر ّبية
تعدد
ت ّ
ائية ّ
الن ّ
الرو ّ
صور اآلخر التي تُمثّميا الّنصوص ّ
ّ

في الجزائر؛ مقابل حضور اآلخر االجتماعي واآلخر الثّقافي واآلخر األيديولوجي واآلخر المّغوي

اليوية وتُ ِ
سقط عميو من
الرمزي (الذي تخمقو
تصوراتيا لآلخر الحقيقي ،مستعينةً
ّ
واآلخر ّ
ّ

ردية ،كالحمم والموت وال ّذاكرة والقير
الس ّ
قنيات واالستر ّ
في ذلك ببعض التّ ّ
اتيجيات والثّيمات ّ
المتمردة ،وال ّذات
اقعية ،وال ّذات الحالمة ،وال ّذات
والمرآة ..،وغيرىا) ،ىناك حضور لم ّذات الو ّ
ّ
الصامتة.
ّ
الناطقة ،وال ّذات ّ
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األنثوية
أدى بال ّذات
الضمير
مما ّ
ّ
الصراعات والتّناقضات بصمتيا عمى ّ
ّ
لقد تركت ّ
األنثويّ ،

شوه صورتيا ،من ىنا جاءت
ىويتيا و ّ
إلى الحرص عمى تأكيد ّ
الدفاع عنيا ،ومواجية اآلخر الذي ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة المكتوبة بالمّغة العر ّبية
الرواية ّ
الن ّ
أىمية دراسة ّ
ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر في ّ

الرغبة في فيم اآلخر.
التي تؤ ّكد فكرة ّ

الرئيسة التي انبنى عمييا ىذا البحث فيي كاآلتي:
أما
ّ
اإلشكالية ّ
ّ

سائية الجزائرّية العر ّبية؟ وكيف استميمت
الروايات ّ
الن ّ
 -كيف انعكست صورة اآلخر في ّ

يخية ىذا اآلخر ذا المعالم
قافية و
األنا
الخمفيات التّار ّ
االجتماعية و ّ
ّ
األنثوية بك ّل الموروثات الثّ ّ
ّ
الخصوصيات المختمفة تارة والمتداخمة تارة أخرى؟ وىل استطاعت الكاتبة الجزائرّية
المتباينة و
ّ
المؤسسات
المعاصرة الخروج عن المدار الفكري والثّقافي وال ّذاتي الذي رسمت معالمو نتاجات
ِّ

في مقاربتيا ليذا اآلخر؟
اإلشكالية عدةّ أسئمة:
تفرعت من ىذه
ّ
وقد ّ

 ىل سؤال ال ّذات واآلخر سؤال حديث العيد أم ىو سؤال مطروح منذ القدم؟ أو بصيغة أخرىقضية ال ّذات واآلخر؟
ما
المرجعية التي انطمقت منيا ّ
ّ
األلفية الثّالثة انعطافة جديدة في عالقة ال ّذات واآلخر؟
 ىل تمثّلّ
سائية الجزائرّية المكتوبة بالمّغة
الروائّية ّ
الن ّ
ىي ّ
ىوية ال ّذات التي طرحتيا و ّ
أسست ليا األعمال ّ
 ما ّالعر ّبية؟
المتعدد؟
تتحدد العالقة بين األنا واآلخر
ّ
 كيف ّ ما مدى استفادة ال ّذات من االنفتاح عمى اآلخر؟الروايات؟
ىي اإلشكاالت التي اشتغمت عمييا ال ّذات واآلخر في ىذه ّ
 ما ّلتعبر بيا عن وعييا بال ّذات واآلخر؟
ائية ّ
الرو ّ
توسمتيا األقالم ّ
ىي األدوات التي ّ
 -ما ّ
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جوة من ىذا البحث فيي كالتّاليّ :
أما ّ
ّ
بالنسبة لؤلىداف المر ّ
السابقة لم تعرىا
سائية
ألن ّ
الدراسات ّ
عامة و ّ
الن ّ
الن ّ
خاصةّ ،
قدية ّ
ّ
 االىتمام ّبالرواية الجزائرّية ّ

مطيةّ .
سائية
الحداثية باالنفتاح ،وكسر ّ
الرواية ّ
الن ّ
ّ
الن ّ
االىتمام الكافيّ،وكذا إظيار ّ
تميز ّ

الضوء عمى واقع
ائية ّ
سائية في الجزائر ،وتسميط ّ
الن ّ
الرو ّ
 -محاولة نفض الغبار عن األعمال ّ

السمطةّ .
المرأة وأسئمتيا حول التّاريخ ،والحياة ،والمجتمع ،والعالم ،و ّ

تقصي التّيمات
 إبرازائية ّ
جماليات ّ
الن ّ
الرو ّ
ّ
سائية الجزائرّية المكتوبة بالمّغة العر ّبية ،و ّ
النصوص ّ

النماذج المختارةّ .
المييمنة في ّ

بالضرورة حضور أنت ،وك ّل أنت يتطمّب وجود األنا ،واكتشاف األنتّ .
أن ك ّل أنا تستدعي
ّ
 تأكيد ّحوي) يتش ّكالن باآلخر ومع اآلخر .خطاب الفرد إذن ىو حوار
غوي و ّ
ّ
الن ّ
إن معجم الفرد (المّ ّ

إن األنا ال يمكن إدراكو إالّ بحضور اآلخر ،والفرد يمكن أن يكون آخر
ثم ّ
ّ
مستمر مع اآلخرّ ،
بنية
بالنسبة إلى نفسو "وك ّل شخص ىو آخر ّ
ّ
ألي شخص عمى وجو األرض" ،ال ّذات ىي ّ
بالنسبة ّ

الروسي ميخائيلّباختين ىي كمّيا تواصل مع اآلخر ،ال ّذات
اجتماعية
بالضرورةّ ،
ّ
ّ
وبالنسبة لمباحث ّ
معناىا ذات اآلخر وعبر اآلخرّ .

ضادي
نائية التي تمثّمت في بعدييا التّ
وسعيا ّ
منا إلى استجالء أىم مالمح ىذه العالقة الثّ ّ
ّ
ّ

النظرّية
دي تارة أخرى ،وفي أشكاليا
ّ
المتعددة ،فقد اعتمدنا عمى بعض المفاىيم ّ
تارة ،والتوح ّ

مصطمحي "األنا" و"اآلخر" .فقد أصبح مفيوم العالقة
بالضرورة بالتّحديدات التي ضبطت
وتسمّحنا
ّ
ّ
بقوة ،وعمق في الحياة المعاصرة اليوم.
بين األنا واآلخر من المفاىيم الحاضرة والمتداولة ّ
آليات
بحثية مختمفة تتعاضد فيما بينيا ،حيث اقتضت طبيعة الموضوع تطبيق ّ
لقد استعّنا بأدوات ّ
سقية التي توجد
النقد الثّقافي الذي يسعى إلى كشف العيوب ّ
ائية ألكثر من منيج ،من بينياّ :
الن ّ
إجر ّ

الفنية .والمنيج التّاريخي الذي قمنا من خاللو
السموك بعيدا عن الخصائص
الجمالية و ّ
ّ
في الثّقافة و ّ
األدبية المدروسة وضبط
بمصطمحي ال ّذات واآلخر ،ووصف الظّاىرة
سميات المتعمّقة
ّ
برصد التّ ّ
ّ
مرجعياتيما.
سياق
مفاىيم
ّ
اليوية والبعد األيديولوجي لم ّذات واآلخر ،وكذا تأويل ال ّذات واآلخر في ّ
ّ
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النفوس لمكشف
النفسي الذي يغوص في عوالم الالّشعور بغية سبر أغوار ّ
إضافة إلى المنيج ّ

لميوية .والمنيج المقارن الذي نستخمص من خاللو العالقة
عن كوامنيا وضبط الجانب ال ّذاتي
ّ
بي.
يبن ال ّذات الجزائرّية واآلخر الغر ّ

يستند البحث إلى خطّة قائمة عمى ثالثة فصول وخاتمة وقائمة لممصادر والمراجع .جاء
الفصل ّاألوّل ّبعنوان "الذات ّاألنثويّةّواآلخر ّورهانات ّالهوية ّفي ّرواية ّ(شطحات ّأنثى) ّلـّ:عيونّ
األنثوي .ورّكزنا
األول لتمثيل فعل الكتابة والتّش ّكل
ّ
ليمى" ّ ّ
وتفرع إلى ثالثة مباحث :أفردنا المبحث ّ
األنثوية في رواية (شطحات أنثى) لـ ـ :عيون
خصوصيات الكتابة بال ّذات
في المبحث الثّاني عمى
ّ
ّ
الحب
الصوت
األنثوي و ّ
ّ
أما المبحث الثّالث فكان بعنوان(ّ:شطحات أنثى) ل ـ :عيون ليمى ّ /
ليمىّ .

المفقود.

عنونا ّالفصل ّالثاني ّبـ" :تمثيل ّالذات ّوتقويض ّمركزية ّاآلخر ّفي ّرواية ّ(سأقذف ّنفسيّ
ّ

قضية
أمامك) ّلـّ :ديهية ّلويز"ّ ،واحتوى ىو اآلخر ثالثة مباحث حممت العناوين اآلتيةّ :أوليا:
ّ
القيم في رواية
المصطمح بين
اتيجية التّش ّكلّ.وثانيياّ:تقويض ال ّذات وصراع ّ
إشكالية المفيوم واستر ّ
ّ
(سأقذف نفسي أمامك) لـ ـ :دييية لويز .وثالثيا( :سأقذف نفسي أمامك) ل ـ :دييية لويز  /تمثيل

السمطة.
ال ّذات الثّ ّ
قافية وعنف ّ
تطرقنا في الفصل ّالثالث ّإلى" :استنطاق ّالتاريخ ّالمغيب ّفي ّرواية ّ(الرايس)ّّّّ
في حين ّ

ائية بين ذاكرة الماضي وغواية
الرو ّ
األول :الكتابة ّ
لـّ:هاجرّقويدري"ّ،عبر ثالثة مباحثّ:المبحث ّ

اليوية .والمبحث الثّالث :قمق ال ّذات بين الحضور
سرد التّاريخ .والمبحث الثّاني :اآلخر وسؤال
ّ
النسيان).
الغياب (مقاومة ّ
و ّ

الروايات في كل فصل من الفصول الثّالثة
وتجدر اإلشارة إلى ّأننا تناولنا عددا من ّ

األول بإلقاء نظرة عامة عمى نصوص مختمفة حول تش ّكل
حيث استيممنا تحميمنا مثال في الفصل ّ
معين (شطحاتّأنثىّلعيونّليمى) وتكررت العممية في الفصمين
ال ّذات األنثوية ثم ركزنا عمى نص ّ
عدة.
يتسنى استقصاء الظّاىرة من خالل نماذج ّ
الثّاني والثّالث حتى ّ
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األنثوية
توصمنا إلييا ،بخصوص تمظيرات ال ّذات
النتائج التي
أىم ّ
ّ
ّ
ّوخاتمة ّعرضنا فييا ّ

الزمن
وعالقة ال ّذات باآلخر ،مع طرح التّحوالت التي طرأت عمى نظرة الكاتبات لآلخر مع مرور ّ
وتبمور وعي المرأة بال ّذات والكتابة والواقع والثّقافةّ .
إشكالية البحث واثراء عناصره
أرفقنا بحثنا بقائمة لممصادر والمراجع المعتمدة في تحميل
ّ

سوية
أىميا :المرأة والكتابة لرشيدة بنمسعود ( ،)1991وصوت األنثى (دراسات في الكتابة ّ
الن ّ
من ّ
الرواية
اليوية واالختالف لمحمد نور ّ
العر ّبية) لنازك األعرجي ( ،)1991و ّ
الدين أفاية ( ،)1911و ّ
الخصوصية) لبوجمعة بوشوشة ( ،)1999والكتابة
سائية المغر ّبية (أسئمة اإلبداع ومالمح
ّ
ّ
الن ّ

النسوية (التمقي ،الخطاب ،والتّمثالت) لمحمد داود وآخرون ( ،)2010وسرد الجسد وغواية المّغة
ّ
األنثوي وتجربة المعنى) لؤلخضر بن السايح ( ،)2011وسرد اآلخر (األنا
(قراءة في حركة الجسد
ّ

ردية) لصالح صالح (.)2011
الس ّ
واآلخر عبر المّغة ّ

نتقدم بال ّشكر والعرفان ألستاذتنا المشرفة الدكتورة ّساميةّ
وفي األخير ال يسعنا إالّ أن ّ

داوديّ ،التي لم تبخل عمينا بك ّل ما أتيح ليا من مساعدات وتوجييات ورؤى ،كانت خير محفّز
الصعوبات ،وانجاز البحث وتقديمو في أحسن حمّةّ .
لنا لتجاوز ّ
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الفصل األول
الذات األنثوية واآلخر ورهانات الهوية في رواية (شطحات أنثى)
لـ :عيون ليلى

األنثوي.
المبحث األول :تمثيل فعل الكتابة والتّش ّكل
ّ
األنثوية في رواية (شطحات
خصوصيات الكتابة بال ّذات
المبحث الثاني:
ّ
ّ
أنثى) ل ــ :عيون ليلى.
األنثوي والحب
الصوت
ّ
المبحث الثالث( :شطحات أنثى) لــ :عيون ليلى ّ /
المفقود.

اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
أىميا سؤاؿ
الركاية في عمكميا ك ّ
الن ّ
تتجاذب ّ
سائية في خصكصيا أسئمة جكىرّية عديدة مف ّ

النياية
ال ّذات الذم يبحث في الكينكنة
اإلنسانية ،كسؤاؿ اآلخر الذم يتّسع كيضيؽ ليش ّكؿ في ّ
ّ

اليكة كالمعنى الضائع في الحياة ،كعميو ال يمكف فيـ ال ّذات
عبلقة ال ّذات باآلخر ،التي تكشؼ عف ّ

متنامية بينيا كبيف اآلخر.
جدلية
ّ
إالّ داخؿ عبلقة ّ

لمنقد
سائية الجزائرّية المعاصرة
تعد التّجربة
ّ
ائية منيا أكثر عرضة ّ
اإلبداعية ّ
الرك ّ
الن ّ
ّ
ّ
كخاصة ّ

الركاية
كأكثرىا إثارة لمجدؿ ،لما فييا مف آراء متضاربة حكؿ بساطتيا كر ّ
قييا ،كالمعركؼ عف ّ

سائية الجزائرّية المعاصرة ّأنيا جاءت في زمف تقاطعت فيو المسافات ،كاختمفت فيو المشارب
ّ
الن ّ

لمرجؿ ىي الغذاء
اإلبداعية لؤلنثى المكازّية لمجدارة
كالمعتقدات ،فكاف إثبات الجدارة
ّ
ّ
اإلبداعية ّ

األنثكية كالبحث عف أجكبة
تكخي سبؿ أخرل بإمكانيا استيعاب ال ّذات
الفكرم المييمف ،إضافة إلى ّ
ّ
بتنكع الثّقافات ،مف أجؿ الكصكؿ إلى الغايات المنشكدة ،كاألمر لـ يتكقّؼ عند إثبات ال ّذات
تتنكع ّ
ّ

الفنية.
الرغبة إلى إثبات القيمة
األنثكية ،بؿ ّ
اإلبداعية لؤلعماؿ ّ
ّ
ّ
تعداه إلى ّ

النسائي كي يسترجع حقّو مف خبلؿ «مراجعة واستجواب أو نقد
بناء عمى ذلؾ جاء القمـ ّ

الرجؿ ىو المركز ،ىو اإلنساف
البنيات
السائد في
ّ
ّ
أو تعديؿ ال ّنظاـ ّ
االجتماعية ،الذي يجعؿ ّ

ثانيا أو آخر ،في منزلة أدنى ،فتفرض عمييا حدود وقيود ،وتمنع عنيا إمكانات
والمرأة جنسا ّ

أنثوية
ناحية أخرى .تبخس خبرات وسمات فقط أل ّنيا
ال ّنماء والعطاء ،فقط أل ّنيا ام أرة .ومف
ّ
ّ
وتبعية
الرجؿ
لتبدو الحضارة في شتّى مناحييا إنجا از
ّ
ّ
ذكوريا خالصا ،يؤ ّكد ويوطّد سمطة ّ

ىامشية المرأة».1
أو
ّ

الرجؿ ،كىذه المكاجية ىي األخرل بدكرىا
كلد مكاجية بيف ال ّذات
كىذا ما ّ
ّ
األنثكية كاآلخر ّ

ينية حيث
القيـ
يخية – الحضارّية ،ك ّ
ّ
الد ّ
قافية ،كالتّار ّ
االجتماعية ،كالثّ ّ
ّ
كلدت صراعا يتجمّى في جدؿ ّ
األنثكية ،التي لـ تعد تقبؿ أف تككف تحت سمطة اآلخر
يحاكؿ اآلخر بسط نفكذه عمى ال ّذات
ّ

تتحرر مف قيكد اآلخر
عكسي لم ّذات
رد فعؿ
مف ىنا ينشأ ّ
ّ
األنثكية ،حيث تحاكؿ مف خبللو أف ّ
ّ
 )1ليندا جيف شيفرد ،أنثكية العمـ ،تر :يمنى طريؼ الخكلي ،مطابع السياسة ،الككيت( ،د.ط) ،2004/1425 ،ص.11
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
كىكيتيا ،كبماضييا كحاضرىا ،لتضمف لنفسيا مكانة أرقى كمرتبة أعمى
نتيجة كعييا بذاتيا ّ
مف تمؾ التي كضعت فييا زمنا طكيبل.

الركائّية الجزائرّية المعاصرة لـ تبؽ تكتب عف ذاتيا ،بؿ تجاكزتيا إلى الكتابة في ظ ّؿ
لكف ّ

اليكية ،التّاريخ ،التّعصب
تمس الكاقع ،سكاء مف قريب أك بعيد منيا
ّ
ال ّذات كاآلخر عف مكضكعات ّ

الزمف
مخيمتيا كالكسائؿ
االجتماعي ،أكضاع العالـ كغيرىا كفؽ
اإلبداعية التي تتماشى ك ّ
ّ
ّ

الرجؿ ىو المتكمّـ
مما «يعني أ ّننا أماـ نقمة نو ّ
عية في مسألة اإلفصاح عف األنثى إذ لـ يعد ّ
ّ

الية – ولكف المرأة صارت
عنيا والمفصح عف حقيقتيا وصفاتيا – كما فعؿ عمى مدى قروف متو ّ

تتكمّـ وتفصح وتشير عف إفصاحيا ىذا بواسطة (القمـ) ،ىذا القمـ الذي ظ ّؿ مذ ّك ار وظ ّؿ أداة
1
الرقيب الذم أثقؿ
ّ
تتمرد عمى سمطة ذلؾ ّ
قررت فيو المرأة أف ّ
ذكورية»  ،حتّى جاء اليكـ الذم ّ

اإلبداعية لتتكارل خمفيا كتبكح بك ّؿ ما ىك مسككت عنو ،دكف أف تقع
كيميا باستغبلليا المّغة
ّ

حاد مع اآلخر.
في صداـ ّ

ائرية
سائية الجز ّ
الرواية ال ّن ّ
لكف ّ
السؤاؿ الذم يطرح نفسو بإلحاح ىك :كيؼ استطاعت ّ

ثـ تمضي قدما نحو تحقيؽ الذّات
المعاصرة أف تستوعب ىموـ المرأة في ّأوؿ أمرىاّ ،
بك ّؿ ما تحمؿ العبارة مف تخطيط وتدبير وحزـ واصرار؟

اختيارنا في األخير
سائية ،كقع
الركايات ّ
ّ
الن ّ
طكيمة لعدد كبير مف ّ
كبعد القراءة ال ّ

عمى نصكص كتبت في فترة ما بيف  1979و  ،2016ككاف تركيزنا عمى (رواية "شطحات أنثى"
سائية الجزائرّية
لػػػ :عيوف ليمى) ،التي سنحاكؿ مف خبلليا أف ّ
نحدد مكاطف اإلبداع في الكتابة ّ
الن ّ

المعاصرة.

 )1محمد عبد اهلل الغذامي ،المرأة كالمّغة–  – 2ثقافة الكىـ ((مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كالمّغة)) ،المركز الثقافي العربي
بيركت ،لبناف ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2006 ،3ص.08
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
األنثوي
األوؿ :تمثيؿ فعؿ الكتابة والتّش ّكؿ
ّ
المبحث ّ
ائية جديدة
الركاية العر ّبية المعاصرة تطّك ار مشيكدا ،صاحبو ظيكر أقبلـ رك ّ
عرفت ّ

قميدية ،التي كانت مييمنة في زمف
الركاية مف تمؾ األطر كالمفاىيـ التّ ّ
كاف ليا الفضؿ في نقؿ ّ

ائية شكبل كمضمكنا كظير
بداية ّ
الرك ّ
النيضة العر ّبية ،إلى ركاية التّجديد التي ّ
غيرت الحياة ّ

قميدية اإلجابة عنيا ،ككف
الركاية التّ ّ
يسمى بالتّجريب ،الذم يطرح أسئمة جديدة يصعب عمى ّ
ما ّ

الرؤية كالتّشكيؿ ،كال ّذات كالعالـ ،كالمركز كاليامش ،كالماضي كالحاضر
ركاية التّجريب تبحث في ّ

المتأزـ.
نائيات التي تعكس الكاقع
ّ
كغيرىا مف الثّ ّ

السرد الكبلسيكي باعتمادىا
الركاية ّ
الن ّ
تمردىا عمى ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة ّ
أعمنت ّ

المتحجر ،حيث تتمارل التّجارب
النمط التّقميدم
إجراءات التّجريب ،التي حاكلت التخمّي عف ّ
ّ

سائية الجزائرّية المعاصرة بداية في عبلقة ال ّذات بال ّذات كبعدىا عبلقتيا مع اآلخر
اإلبداعية ّ
الن ّ
ّ

الركاية المعاصرة عمى العمكـ كعميو
عبر تكظيؼ عنصر الخياؿ الذم ّ
كقكة في ّ
يعد مركز ثقؿ ّ

يبية
الركاية التّجر ّ
ّ
سائية
الركاية ّ
الن ّ
ّ

عمى التّجريب.

ىي .كقد سعت
ىي ركاية تنظّـ تجارب ّ
حية ،تيدؼ إلى تفسير الحياة ال نقميا كما ّ
النظاـ المفتكح
النظاـ المغمؽ إلى ّ
الجزائرّية المعاصرة ،أف تخرج بالكتابة مف ّ

أف ىاجس المرأة
كنحف نبحث عف فف ال ّركاية في اإلبداع ّ
النسائي الجزائرم المعاصرّ ،
تبينا ّ

كخاصة اإلبداع
المبدعة كاف في بداية األمر إثبات ال ّذات كالتّركيز عمى آل ّيات الجماؿ اإلبداعي
ّ

األدبية قدرة عمى تضميف رؤل العالـ كآفاؽ ىك تقكؿ "أحالـ
الركاية أكثر األجناس
ّ
الركائي ،باعتبار ّ
ّ

عما يدكر
الركاية رحابة كا ّ
مستغانمي" في ىذا ّ
الصدد :إ ّنيا لـ تجد أكثر مف ّ
مكانية في التّعبير ّ

شخصية جديدة تتجاكز الكاقع.1
نفسية ال ّشخكص ،كذلؾ ناتج عف الخياؿ كالمّغة ،المّذيف يخمقاف
ّ
في ّ
يحائية ،تثير
كال يتحقّؽ ذلؾ إالّ بتجاكز الطّرح التّقريرم إلى لغة جديدة تحمؿ أبعادا ترميزّية كا ّ

لمنص.
في القارئ عنصر التّشكيؽ ،ليكتشؼ بعدىا البعد الجمالي ّ
)1

الصراع" ،صحيفة أخبار األدب ،مصر ،1998 /1418 ،ص.9
ينظر ،أحبلـ مستغانمي" ،أرض األحبلـ ك ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الرواية جريمة
الرك ّ
ائية "ياسمينة صالح" حيف قالتّ « :
كىي الفكرة نفسيا التي انطمقت منيا ّ

حب أرتكبيا اليوـ بإحساس جميؿ ،ومختمؼ بال ّنسبة لي ،وحيف أقوؿ بإحساس مختمؼ فأعني
حب وليس
ماسة
ّ
لمحب بطريقة ترضيني ،فأنا أكتب عف ّ
ّ
أف الكتابة نفسيا تش ّكؿ عندي حاجة ّ

1
أف الكتابة عند ياسمينة صالح غدت حاجة ضركرّية في حياة
عف كر ّ
اىية أو ضغينة»  .يعني ّ

فالركاية في نظرىا كفي نظر أغمب الكاتبات ىي أفؽ الكتابة الكاسع الذم يمنح
المرأة مثؿ الحبّ ،

الناتجة عف مجمكعة مف الظّركؼ التي تتعايش
لم ّذات المبدعة مجاال لنقؿ ىمكـ المرأة ،كأفراحيا ّ

معيا كسط مجتمعيا.

سائية
ّ
الركاية ّ
الن ّ
الرجؿ مف المكاضيع المركزّية التي تش ّكمت منيا ّ
تعد العبلقة بيف المرأة ك ّ

الصراع كفعؿ التّسمط
الجزائرّية المعاصرة ،كىي عبلقة تبدك عمى ّ
الدكاـ مضطربة متكتّرة ،تقكـ عمى ّ

شخصية
يشد انتباىو حضكر
سكاء تعمّؽ األمر بعبلقة
لمركايات ّ
الحب أك ّ
ّ
ّ
الزكاج أك األبكة ،كالقارئ ّ
لمقكة كالقير كالتّسمط ،في حيف األنثى
ّ
الرجؿ دائما في صكرة المتسمّط كالمنبكذ ،باعتباره نسقا يرمز ّ

سخرت المرأة قمميا لتعرّية كضعيا كذات مضطيدة كمحاصرة
لمضعؼ كالقصكر ،كمنو ّ
ىي رمز ّ

الروائي ال ّنسائي الجزائري المعاصر؟
منذ زمف بعيد فما ىي أىـ التّيمات التي اشتغؿ عمييا ال ّنص ّ

النسائي الجزائرم (بالمّغة العر ّبية) كاف مع فترة
الركائي ّ
إ ّف البركز الفعمي لئلبداع ّ

ىف :أحالـ مستغانمي ،وفضيمة الفاروؽ ،وجميمة زّنير
التّ ّ
سعينيات ،حيف ظيرت مبدعات ّ
ىف ،ككاف ىاجسي ّف في البداية ىك إثبات الكجكد الفعمي لؤلنثى
وفاطمة العقوف ،وزىرة ديؾ ،كغير ّ

أمؿ كاالبتكار
كالتّأكيد عمى ّ
ىكيتيا المطمكسة ،عف طريؽ الكتابة التي فتحت آفاؽ كاسعة أماـ التّ ّ
الصعيد ال ّذاتي ،كتجاكزىا
السبيؿ الذم يحقّؽ ليا كجكدىا عمى
ّ
فاألنثى ترل في الكتابة ّ

الصعيد المكضكعي.2
عمى ّ

 )1عمار بكلحباؿ" ،حكار مع الركائية ياسمينة صالح" ،أكتكبر  03 ،http: www.diwanalarab.com ،2011أكتكبر
 ،2017سا.15:11

 )2ينظر ،خناثة بنكنة ،الركاية العر ّبية كاقع كآفاؽ ،دار ابف رشد ،بيركت( ،د.ط) ،1981 ،ص.358
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
األنثوية:
 /1الكتابة عف الذّات
ّ
تشبو الكتابة بالعاشؽ :كأنا أكتب «أنا في حالة شيوة دائمة
تقكؿ "أحالـ مستغانمي" كىي ّ

نصا ،أشتيي شخصا ،أشتيي حالة ،أشتيي مدينة ال أعرفيا ،ك ّؿ ىذه األشياء تجعمني
أشتيي ّ

1
تبرر
التي
كىي
تيا،
ىكي
عف
ا
خبللي
مف
تكشؼ
التي
األداة
ىي
أحبلـ
نظر
في
فالكتابة
،
أكتب»
ّ
ّ

كجكدىا كإنساف فاعؿ كقائـ بنفسو.

اتيف
ليف شيئا مف تش ّكؿ ذك ّ
كقد أ ّكدت ج ّؿ المبدعات الفكرة ذاتيا ،حيث تحقّؽ الكتابة ّ

كيصبحف في مكقع الفاعؿ ال المفعكؿ ،ليعانقف عالـ الحرّية كيحمّقف في سماء اإلبداع مف خبلؿ

االجتماعية
المؤسسة
تتمرد األنثى عمى
ّ
تتمرد عمى قكاعد الكتابة التّ ّ
ّ
قميدية ،مثمما ّ
لغة التّجاكز ،التي ّ

كتتمرد شيرزاد عمى الكاقع الذم رسمو شيريار لك ّؿ نساء المممكة
تقدس ك ّؿ ما ىك ذكر،
التي ّ
ّ

حيف «أجيدت نفسيا لتجعؿ مف شيريار ممكا مثقّفا عاشقا مناص ار لممرأة وفيمسوفا

بربريا ،وعمّمتو كيؼ يحكـ بدال عف كيؼ يسيطر ويقمع وكانت مف خالؿ
شا
بعد أف كاف متوح ّ
ّ
أمؿ
روايتيا ّ
تدوف ممحمة الحضارة ،وىي امرأة في مجتمع ينكر عمى المرأة حقّيا في المعرفة والتّ ّ

2
الرجؿ الذم يرفض إبداعيا
مع
المبدعة
أة
ر
الم
حاؿ
ىك
يار
ر
شي
مع
اد
ز
شير
فحاؿ
،
واإلبداع»
ّ

عبر عف مدل كعييا بضركرة فرض كجكدىا كتأكيدىا مقكلة ديكارت
لكف
استمرارىا في الكتابة ي ّ
ّ

ال ّشييرة "أنا أف ّكر إذا أف موجود" ،لكف ىي تقكؿ "أنا أكتب إذا أنا موجودة".

كعميو لـ تعد الكاتبات الجزائرّيات المعاصرات «يكتبف ليتخمّصف مف ثقؿ المعاناة

يف
حياتيف في المجتمع الذّكوري المييمف
عمييف عبر تفاصيؿ
التي تراكمت
ثـ فإ ّن ّ
ّ
ّ
ّ
عمييف ومف ّ
مرد والتّغيير» ،3يتجاكزف البحث عف الكجكد كالتّأكيد
كتبف ليمارسف التّحدي والمقاومة والتّ ّ

الثقافية ،تكنس ،ع  ،1997 ،89ص.24
 )1الزريي مفيدة" ،مع أحبلـ مستغانمي الكتابة حالة عشؽ" ،مجمة الحياة
ّ
 )2آماؿ عبلكشيش" ،المرأة في مرآة الفمسفة" ،كتاب الفمسفة كالنسكية – لمجمكعة مؤلفيف ،منشكرات ضفاؼ ،بيركت ،لبناف
ط ،2013 ،1ص.45 – 44

)3

رفيؼ صيداكم ،الكتابة كخطاب الذات (حكارات مع ركائيات عربيات) ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،لبناف ،الدار

البيضاء ،المغرب ،ط ،2005 ،1ص.56
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تعرم اإلنساف
النظرة
عمى
اليكية بتمؾ ّ
ّ
ّ
الكبلسيكية ،كاّنما أصبحف يبحثف عف ال ّذات المبدعة التي ّ

كتصكر مظاىر تكتّر العبلقة القائمة بينيا كبيف اآلخر المجتمع.
مف ىمكمو،
ّ

تعامميف
ائيات الجزائرّيات في
قنيات الجديدة التي ّ
الرك ّ
اتية إحدل التّ ّ
السيرة ال ّذ ّ
ّ
كانت ّ
تبنتيا ّ

يصرحف
ائيات
مع ّ
الرك ّ
الرك ّ
ّ
ائية ،لكف دكف الجير بيا خكفا مف المجتمع ،ككثي ار ما نجد ّ
النصكص ّ
بأية صمة ،لكف ىذا التّصريح لـ يقنع
بأف
أعماليف نابعة مف الخياؿ المحض ،ال ّ
تمت لمكاقع ّ
ّ
ّ

بحميمية ال ّذات ،ككانت قريبة مف الكاقع
ائية تعتمد عمى البكح
القراء ،ككف
ّ
الرك ّ
ّ
أعماليف ّ
الكثير مف ّ

مدت المرأة المبدعة يدىا إلى القمـ ككتبت« ،فإ ّنيا بيذا تخرج مف زمف
أكثر مف الخياؿ ،كعندما ّ

وتتحوؿ مف كائف مندمج إلى ذات مستقمّة تتكمّـ بضمير (األنا)» 1فيي باحت عف أسرار
الحكي،
ّ
الداخؿ كالخارج تأتي عمى
الداخؿ تبدأ المرأة حكايتيا كتؤ ّسس كاقعيا ،ككفؽ تعانؽ ّ
ال ّذات فمف ّ
كشؼ حقيقة الكجكد.

اتية مف خبلؿ الطّريقة كالمسار كالييئة
السيرة ال ّذ ّ
الرك ّ
الركاية ك ّ
ائيات بيف ّ
تتجمّى ظاىرة مزج ّ

ىكية الحاكي بكصفو "أنا" كاع بذاتو ،كينتج ىذا التّداخؿ بيف ال ّذاتي
ائيات ّ
الرك ّ
التي تختزؿ فييا ّ

الركائي  /التّخيمي «عالقة معقّدة يتشابؾ فييا الكائف بالوجود الذي عاشو ،وبيف أنا ونمط
كّ
2
سائية ىي «إعادة إنتاج الوعي بذات المؤلؼ
في
ات
ذ
بال
فالكتابة
.
حضورىا في الواقع»
ّ
الركاية ّ
الن ّ
ّ

تحوليا إلى مرجع لمحكمة والمعرفة والحقيقة ،إ ّنما عبر قراءة
ليس عبر كتابة الذّات في أفؽ ّ

الذّات في سبيؿ إنتاج إدراؾ بيا ،وفؽ منطؽ التّخييؿ ولغة اإلبداع .تنتقؿ الذّات – مع الوضع
أمؿ ،مف موقع اليقيف إلى الالّيقيف»
ّ
السردي الجديد -مف مصدر المعرفة إلى موضوع التّ ّ

3

كىكذا تحضر الكتابة باعتبارىا كسيطا تخي ّميا لتحقيؽ المفارقة بيف ال ّذات  /المرجع الكاقعي
 )1محمد عبد اهلل الغذامي ،المرأة كالمّغة–  – 2ثقافة الكىـ ((مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كالمّغة)) ،المركز الثقافي العربي
بيركت ،لبناف ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1996 ،1ص.131

المتخيؿ (صكرة اآلخر في الفكر العربي اإلسبلمي الكسيط) ،المركز الثقافي العربي
 )2محمد نكر الديف أفاية ،الغرب
ّ
بيركت ،ط ،2000 ،1ص.211
)3
األمنية ،الرباط( ،د.ط)
اتية إلى التّخييؿ ال ّذاتي ،مكتبة دار األماف ،مطبعة
ّ
زىكر كراـ ،ذات المؤلّؼ مف السيرة ال ّذ ّ
 ،2013ص.47
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
السردم
كال ّذات  /المكضكع المحكي ،كيصبح المؤلّؼ مندىشا أماـ ذاتو كىي تتحقّؽ عبر التّخييؿ ّ

السؤاؿ.1
فتنبثؽ حالة التّأمؿ كال ّشؾ ك ّ

الركايات
السيرة ال ّذ ّ
الركاية ك ّ
اتية بدءا بعناكيف ّ
كعميو سننطمؽ في تحديد العبلقة بيف ّ

النساء أك تحضر فييا كممة األنثى ،أك المرأة ،سكاء مفردة
إما أسماء ّ
التي نجدىا كمّيا تحمؿ ّ

الصّياغة كمثاؿ عمى ذلؾ:
أك جمعا أك تحيؿ إلييا مف ّ
ناحية ّ

2

ائية تحكي
يكحي عنكاف ركاية (مف
الرك ّ
ّ
حرة) لػػػ :زىور وّنيسي إلى ّ
أف ّ
مدرسة ّ
يوميات ّ

الركاية تجاكزت الحديث عف تيميش المرأة
عف األنثى ،لكف بمنظكر مختمؼّ ،
ألف أحداث ّ

الركاية
إلى الحديث عنيا كمعمّمة تربي أجياال ،كمساىمة في الثّكرة التّحريرّية ،ك ّ
المتتبع ألحداث ّ
أىمية
ائية عمى انتقاء األحداث األكثر
ّ
الرك ّ
السيرة ال ّذ ّ
يجدىا ممتزجة ّ
بفف ّ
اتية ،التي عكفت فييا ّ

في حياتيا إباف ثكرة .1954

يكميات كحياة
ائية سرد ّ
الرك ّ
نممس حضكر ال ّذات مف عتبة العنكاف ّ
يوميات الذم تقصد بو ّ

ائيا ،تصكغ فيو
حرر ،امرأة مناضمة ،امرأة جزائرّية اختارت لنفسيا قالبا رك ّ
كذات امرأة تطالب بالتّ ّ

حرة ،في فترة االستعمار الذم أبعد المّغة العر ّبية عف جيازه التّعميمي
ّأياـ المعمّمة في مدرسة ّ

اإلصبلحية مف ماؿ ال ّشعب كبإرادة ال ّشعب بتعميـ المّغة
أسستيا الحركة
ّ
الحرة التي ّ
فتك ّفمت المدارس ّ
جدا.
العر ّبية بشكؿ محدكد ّ

كتبيف
كتصرح زىور وّنيسي في مقابمة
الركاية تتقاطع كثي ار مع حياتياّ ،
ّ
صحافية ّ
أف ىذه ّ
ّ

تضمنت ثبلثة مكاقؼ كما تقكؿ« :وقد
نصيا ،كالتي
ذلؾ مف خبلؿ ّ
المز ّ
كميات التي استميمت بيا ّ
ّ
الروائي ومواجية بك ّؿ صدؽ ،وبيف تقديـ بعض تراث الثّورة
حاولت أف أربط بيف الموقؼ الف ّني ّ

)1
اتية إلى التّخييؿ ال ّذاتي ،ص.47
زىكر كراـ ،ذات المؤلّؼ مف السيرة ال ّذ ّ

اليكمية.
أمؿ كرصد األفكار كالمشاعر كالمبلحظات كاألحداث
اليوميات :ىي سرد
ّ
ّ
يدكف يكما بيكـ ،يميؿ إلى التّ ّ
شخصي ّ
ّ
لمدكتكر ال ّشيخ سمطاف بف محمد القاسمي – دراسة ،مطبعة فف الطباعة
ريـ العساكم ،انعكاسات المرآة في سرد ال ّذات ّ
تكنس ،ط ،2011 ،1ص.30
)2
حرة ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية ،الجزائر( ،د.ط).2007 ،
زىكر ّ
كنيسي ،مف ّ
مدرسة ّ
يكميات ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
افية ولك ّنيا أكيدة بالقطع
مف خالؿ إشارات سميمة
اليوية ،واضحة المقصد ،قد ال تكوف و ّ
ّ


توضح
تكونت منيا ىذه المذ ّكرات وقد ّ
تصو ار لمعناصر التي ّ
أتشوؽ إلى أف أضع ّ
وكنت وما زلت ّ

بأف ثالثة عناصر ىي مرتكزة:
لي ّ

اريخية لمحدث.
/1الجذور و
األرضية التّ ّ
ّ
اريخية في غضوف الحدث ذاتو بصفتيـ حقيقة
 /2األشخاص الذيف تواجدوا في ىذه
األرضية التّ ّ
ّ
وواقعا وليس خياال أو أسطورة.

قدـ بو ىذا العمؿ لممجتمع».1
الصيغة واألسموب الذي ّ
ّ /3
أف االنشغاؿ الذم تطرحو
بأنيا ّ
تصرح الكاتبة إذف ّ
ائي ،ك ّ
ّ
تقدـ مرحمة مف حياتيا في قالب رك ّ
أف ما كتبو عبارة
ييدؼ إلى إبراز تجربة
شخصية ّ
ّ
ذاتية عاشتيا مع العديد مف المكاقؼ ،كقد أ ّكدت ّ

ألف كاتبيا يسرد أحداثا عاشيا فيما
الرسـ ال ّذاتي ّ
عف مذ ّكرات ،كالمذ ّكرات ىي األخرل تأخذ منحى ّ

السطر األكؿ بيذه العبارات:
مضى ،حيث تبتدئ ّ
زومية األولى:
«ولنبدأ بالمّ ّ

زمنية ليست قصيرة ،عصفت
ىذه المذ ّكرات حوار متّصؿ مع ال ّنفس طاؿ مسافة
ّ

فأوؿ كممة
بي وبالمحيط الذي أتفاعؿ داخمو ،أحداث عمى جميع المستويات والمواقعّ ،

األياـ ،وآخر
ودوامة ّ
في ىذا الحوار كانت مع بداية االستقالؿ حتّى ال تجرفيا عجمة ال ّنسياف ّ

اليكميات
األياـ».2إضافة إلى تكظيؼ كممة
ّ
كممة وىي بالتّأكيد ليست ولف تكوف األخيرة كتبت ىذه ّ
األدبية التي ترتبط بال ّذات ،كتيدؼ إلى الكبلـ عف اآلخريف ،أك عف المؤلّؼ نفسو ،كيعتمد
 المذ ّكرات :مف الظّكاىر
ّ
صاحبيا في تدكيف الكقائع عمى ذاكرتو .إبراىيـ الكيبلني" ،أدب المذكرات ،كأنكاعيا" ،شبكة األلككة  /حضارة الكممة  /المغة
 ..كالقمـ  /فف الكتابة  18:22 ،2018/5/14 ،http://www.alukah.net/literature_language/0/1780/سا.

)1

عرجكف

الباتكؿ،

"مف

يكميات

مدرسة

حرة

لزىكر

كنيسي"،

الجميكرية،

 10:19 ،2018/04/30 ،https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/4479سا.

)2
حرة ،ص.33
زىكر ّ
كنيسي ،مف ّ
مدرسة ّ
يكميات ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
السيرة
ائية أيضا ضمير المتكمّـ الذم يعتبر أكثر ّ
الرك ّ
الضمائر استعماال في ّ
كالمذ ّكرات ،استعممت ّ

ألنو يحيؿ عمى ال ّذات ،كىك ما تجمّى في كثير مف المكاقؼ مف بينيا قكليا« :ابتسمت
اتيةّ ،
ال ّذ ّ

1
مدعمة مكقؼ تجربتيا
حية»  ،كىك ما ّ
وأنا ّ
يؤكد حضكر ال ّذات الكاتبة في ّ
الركائيّ .
أرد التّ ّ
النص ّ

كمدرسة في الكاقع ،جاء
السياسي (زىكر ّ
عية كالكظيفة ك ّ
اتية بالممارسات االجتما ّ
ال ّذ ّ
النضاؿ ّ
كنيسي ّ
حرة")
منقكال
النص المكتكب ،ككما ّ
متضمنا في ّ
تدؿ عميو شفرة العنكاف نفسيا "مف ّ
مدرسة ّ
يوميات ّ
ّ

اتية
الركاية بالتّسمسؿ ّ
السيرة ال ّذ ّ
كما ّ
الزمني لؤلحداث كىي ميزة تحضر كثي ار في نصكص ّ
تميز نص ّ

الركاية.
أكثر مف ّ

حرة)
فعؿ الكتابة بال ّذات الذم مارستو زىور وّنيسي في ركايتيا (مف
ّ
مدرسة ّ
يوميات ّ

تقرر سرد سيرتيا تواجو مسألة شروط إمكاف
يعكس إذف «
ّ
إمكانية حياة جديدة .فالذّات حيف ّ

خصية
إعادة الذّات ،إلعادة بناء وإلعادة تكويف [ ،]...فالحكي المستند إلى التّذ ّكر والتّجربة ال ّ
ش ّ

2
ائية قد كسرت المسافة بيف األنا الكاتبة
الرك ّ
قد يكوف أقسى مف العيش نفسو»  ،بيذا ال ّشكؿ تككف ّ

تكرط ال ّذات في أحكاـ
الساردة ،كبيف الحياة كتمثّميا ،كىي مسافة يصعب تجاكزىا ّ
كاألنا ّ
ألنيا ّ

كتقييمات ،كتسقط ما ىك كائف عمى ما كاف.

يعكس عنكاف ركاية (اعترافات امرأة) لػػ :عائشة ب ّنور ،معاناة المرأة كصراعيا المتكاصؿ
ائية في ممارسة التّخمص مف أعباء شكمّت
الرك ّ
مع اآلخر ،فيذه االعترافات أتاحت الفرصة أماـ ّ
ائية تحاكؿ إدانة المجتمع كاألفكار
تجربتيا
فالرك ّ
ّ
الحياتية ،كمنحت ليا ال ّشجاعة عمى البكحّ ،

القمعية ،باختراقيا لممسككت عنو كفضحيا لممكبكت بطاقة ىائمة مف التّفاؤؿ كاإلصرار ،تقكؿ:
ّ
)1
حرة ،ص .54
زىكر ّ
كنيسي ،مف ّ
مدرسة ّ
يكميات ّ
المتخيؿ (صكرة اآلخر في الفكر العربي اإلسبلمي الكسيط) ،ص.211
 )2محمد نكر الديف أفاية ،الغرب
ّ

تخص المّحظة
كدينية ،كأسباب
أخبلقية
 االعترافات :لكف إبداعي يندر كجكده في الثّقافة العر ّبية المعاصرة؛ ألسباب
ّ
ّ
ّ
ككف لدل كؿ «كاتب اعترافات» رقيب
«المتخمّفة» التي نعيشيا ،كالتي تَكثُر فييا التّحريمات ،كتكثُر فييا الطّابكىات ،كيت ّ
أشد عنفنا مف رقيب المجتمع .ينظر ،آالء عثماف" ،أدب االعتراؼ العربي بيف البكح كالقبكؿ المجتمعي"
داخمي أشرس ك ّ
القاىر 22 ،يكليكhttps://www.albayan.ae/books/library-visit/2016-07-22-1.2683353 ،2016

16:14 ،2018/5/8سا.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ومرة باسـ
ومرة باسـ
مرة باسـ ّ
ّ
ومرة باسـ التّقاليدّ ،
الحريةّ ،
الديفّ ،
«أنا امرأة يكثر وجعيا ّ
ومرة باسـ الطّفولة.1»..
ومرة باسـ
ّ
ّ
ومرة باسـ األمومةّ ،
الوطنيةّ ،
ومرة باسـ التّياراتّ ،
األنثويةّ ،

الداخمي كىي تناجي ذاتيا ،كعالميا الخارجي
تستحضر ال ّساردة في ىذا المكقؼ عالميا ّ

الداخؿ
تتأمؿ ّ
حيف تنظر إلى كاقعيا ،كعميو ّ
فإف ىذه ال ّذات مبلزمة لمحياة كالكاقع ،حيث نجدىا ّ

أف تاريخ المرأة ىك تاريخ إقصاء ،تارة باسـ
حينا ،كتنفتح عمى الخارج حينا آخر ،لتخمص إلى ّ
القياـ باألعماؿ المنز ّلية مف غسؿ كتنظيؼ كطبخ
ّ
الديف ،حيف تؤمر المرأة بالمككث في البيت ك ّ

معينة ،كاالمتثاؿ لضكابط يضعيا األب
تماعية ،التي تمزـ المرأة بأداءات ّ
كتارة باسـ التّقاليد االج ّ

الكطنية ،التي رأت أف القضاء عمى البطالة يكمف
كاألخ األكبر كاألخ األصغر ،كتارة باسـ
ّ

لمرجاؿ ،...كمثؿ ىذا الكجع ينطبؽ عمى عدد كبير
في إبقاء المرأة في البيت كاعطاء فرص العمؿ ّ

النص المقتبس بالعنكاف
النساء ،الكاتبة كأخريات ،محم ّيا
كعالميا ،كمنو يمكف ربط ىذا ّ
مف ّ
ّ
أم امرأة كانت تجد ضالّتيا في ىذه العبارات التي اختزلت حياة المرأة الجزائرّية.
(اعترافات امرأة)ّ ،

كتقكؿ في مكضع آخر «أعترؼ أ ّنني امرأة حذفت ال ّنقاط مف الحروؼ وقرأت الكممات
تتبع
بالمقموب ورسمت األفكار باأللواف ،2»...نممس في ىذا االستشياد
الخطية كال ّذات ّية في ّ
ّ

الركاية بيذا ال ّشكؿ تمتقي
ال ّش ّ
مما يجعمنا نقكؿ ّ
الرئيسة التي تمثّؿ األنا ّ
إف ّ
خصية ّ
الساردةّ ،

الرغبة في البكح بما مضى مع ىاجس االعتراؼ بك ّؿ ما حصؿ «إذ يتداخؿ فييا الواقع
فييا ّ
3
اتية
السيرة ال ّذ ّ
الرغبة ،العقؿ و ّ
الركاية في أغمبيا مع ّ
المخيمة ،اإلمكاف والكبت ، »...كعميو تتقاطع ّ
وّ

السرد (الخطاب اآلني).
مف خبلؿ التّكظيؼ لضمير المتكمّـ "األنا" الذم يعنى بو في ّ

متعددة
ركاية (اعترافات امرأة) لػػ :عائشة بنور ،تمثّؿ تجربة
سردية متماسكة منحت أبعادا ّ
ّ

النفس
الضمير الذم لو القدرة عمى تعرّية ّ
لقراءة ّ
النص مف خبلؿ تكظيؼ ضمير المتكمّـ ،ىذا ّ
 )1عائشة بنكر ،اعترافات امرأة ،منشكرات الحضارة ،الجزائر ،ط ،2007 ،2ص.68
 )2المصدر نفسو ،ص .45
)3

المتخيؿ (صكرة اآلخر في الفكر العربي اإلسبلمي الكسيط) ،ص.212
محمد نكر الديف أفاية ،الغرب
ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
السردم
مف ّ
الداخؿ ،حيث يككف ّ
الضمير (األنا) سراجا ينير الظّبلؿ كالغمكض ،كيغ ّذم المتف ّ

تقنية االرتداد مف الحاضر إلى الماضي.
في التن ّقؿ بيف الماضي كالحاضر كفؽ ّ

1
مكجو إلى امرأة مف نكع خاص
اليجالة) لػػ :فتيحة أحمد بوروينة  ،صريح ّ
عنكاف ركاية ( ّ

داللي عميؽ
اليجالة كممة مؤثّرة ذات بعد
امرأة منكسرة ،امرأة مجركحة ،امرأة تعاني الفقد ،فكممة ّ
ّ
االجتماعية إلى المرأة التي قفدت
المؤسسة
ككقع كبير في نفس المتمقّي الجزائرم ،الذم يدرؾ نظرة
ّ
ّ

ككأنيا ىي المسؤكلة عف مكت
زكجيا ،كالتي يقاؿ عنيا
بالقبائمية "ثتش ارقازيز" (أكمت زكجيا) ّ
ّ
زكجيا.

عدتي...وجع أيـ أو أرممة) كما اقترحت في البداية
كاف بإمكانيا أف تضع العنكاف ( ّ
محددة تخمك مف اإليحاء ،فكممة أرممة تعني في معجـ
لكف كجدت تركيبو المّغكم مباشرا ،كداللتو
ّ
"لساف العرب"«:أرممت المرأة إذا مات عنيا زوجيا ،وأرممت صارت أرممة ،وقاؿ شمر :رممت
سميت أرممة
المرأة مف زوجيا وىي أرممة .ويقوؿ ابف األنباري :األرممة التي مات عنيا زوجياّ ،

لذىاب زادىا وفقدىا كاسبيا ومف كاف عيشيا صالحا بو» ،2كبعد تفكير طكيؿ اىتدت إلى الكممة

أف معنى كممة
الصادمة ( ّ
اليجالة) ،فالقارئ ما إف تقع عينيو عمى العنكاف ،حتّى يذىب بتفكيره إلى ّ
ّ

عامية تعني معاناة المرأة األرممة
اليجالة ىي كممة
اليجالة غير معنى كممة األرممة ،فمفظة
ّ
ّ
ّ

يصكبو نحكىا المجتمع ،في حيف تعني األرممة المرأة التي فقدت زكجيا كسندىا
مف االحتقار الذم ّ

في الحياة.

الركاية لتنتقد الكاقع االجتماعي الذم ال يرحـ المرأة األرممة ،فالمرأة عندما
جاءت ىذه ّ

كنية ليا ،كتقكؿ في ذلؾ«:عمماء
معرضة لمخطر بسبب نظرة المجتمع ّ
الد ّ
يمكت زكجيا تبقى ّ
يسموف ذلؾ مرحمة تجاوز
لعدة المرأة المسممة...
االجتماع عندنا يضعوف تعريفا لطيفا ّ
ّ

)1
اليجالة ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر( ،د.ط).2009 ،
فتيحة أحمد بكركينةّ ،
)2
الديف محمد بف مكركـ ،لساف العرب ،دار صادر لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ج ( ،6د.ط)
ابف منظكر أبك الفضؿ جماؿ ّ

 ،2003ص  .229مادة (ر .ـ .ؿ).
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
أىي صدمة رحيؿ مف ىـ قطعة مف ذواتنا ...مف عمرنا الطّويؿ...
الصدمة ...لكف ّ
ّ
أي صدمة؟ ّ
أي صدمة الغد الذي صرت أخشاه...
الرحيؿ ...ما بعد الحزف ...ما بعد البكاء ّ
أـ صدمة ما بعد ّ
عربية أخرى» ،1تضع الثّقافة
وأخشى أف يكوف متعثّ ار في مجتمع ال يختمؼ عف مجتمعات
ّ

تصرفاتيا ،كتحشرىا
تحدد حركاتيا كتنتقد
ال ّذككرّية المرأة األرممة تحت عيف مجير المراقبة ّ
ّ
في خانة المداف كالمبلـ.

ذاتية تحكي بضمير "األ نا" عف كجع الفقداف
اليجالة) في الحقيقة ىي ركاية سير ّ
( ّ

عمي كما يدخؿ
الذم عرفتو فتيحة أحمد بوروينة بعد كفاة زكجيا ،كىك ما تجمّى في قكليا« :دخؿ ّ
وردية مثؿ الحمـ ممؤىا العشؽ..
العريس عمى عروستو ليمة زفافيا ..ليس في ليمة
ّ

مزؽ».2
كاف في ظييرة سوداء مثؿ العتمة ممؤىا التّ ّ

كفي مكضع آخر تقكؿ كىي ترثي زكجيا اإلعبلمي مراد تيروش يكـ حممكه في نعشو
ألبست
مكدعا إّياىا«:حمموه فوؽ إحدى ناقالت ثالّجة ...ومثمو
ّ
وضعت قمبي في ثالّجة الموتى و ُ
ُ
3
ألبست فرحي
عمي،
"
ات
لكمم
تكظيفيا
خبلؿ
كمف
،
وشيعت بي»
وضعت قمبي ،و ُ
ُ
فرحي أكفانو ّ
ّ
وشيعت بي" ،تضعنا أماـ مأساة المكت كحرقة الفراؽ.
ّ

نصيا بعبارات صريحة
كتؤ ّكد أساىا كشجنيا كحسرتيا في ك ّؿ سطر مف أسطر ّ

عدتي ...خضت أقسى المعارؾ مع دموعي ...معارؾ لـ أكف أعرفيا ...وال أجيد
مف مثؿ« :في ّ

أدواتيا...وال أحسف ال ّنفاؽ فييا ...لك ّنني خضتيا ألتيح ألطفالي خوض عباب يتميـ الذي عمؽ
بيـ فجأة».4استعممت فتيحة أحمد بوروينة ضمير "األنا" كباحت بألميا ككشفت عف عكالميا
كجكدية...
الصمت لتغدك الكتابة حاجة
ّ
ّ
الد ّ
اخمية بكسر جدار ّ

)1

فتيحة أحمد بكركينة ،اليجالة ،ص .68

 )2المصدر نفسو ،ص .13
 )3المصدر نفسو ،ص،ف.
)4

المصدر نفسو ،ص .32
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ائية بنفس كاحد ،مبحكح كمنكسر ،خبلؿ أربعة أشير
الرك ّ
ركاية ( ّ
اليجالة) إذف كتبتيا ّ

عية ،كلـ تجد سكل الكتابة لم ّشفاء ،كتجاكز الكجع ككاف ذلؾ
كعشرة ّأياـ ،كانت تمؾ فترة ّ
عدتيا ال ّشر ّ
أجمؿ انتصار عمى ال ّشعكر بالجفاؼ كالفراغ كالعدـ.

ذاتية «ىي تأويؿ لمذّات وليست تأريخا
السير ّ
مما سبؽ ّ
الركاية ّ
أف كتابة ّ
نستنتج ّ

ميمة مستحيمة ،ىذا ما يعطي قيمة مضافة
لياّ ،
ألف الذّات بك ّؿ التّفاصيؿ التي عاشتيا تبدو ّ
ييـ
"السرد" ،الذي مف
لفعؿ
ّ
ّ
خصوصياتو إسقاط الحدود بيف التّاريخي والتّخيمي إذ ال ّ

ما الذي عاشتو ىذه الذّات ،لكف ما يبدو طارئا في ىذا المقاـ ىو كيؼ نظرت الذّات إلى نفسيا

1
قاسية
عممية رىاف
قصصيف يدخؿ في
ائيات ل
كآخر أي
ّ
ّ
الرك ّ
ّ
ّ
كسردية مستقمّة عنيا»  ،فسرد ّ

الساردة.
مع ال ّذات التي تحدث فييا المكاجية بيف األنا الكاتبة كاألنا ّ

نصكصيف مكضكعا لممعرفة كاستحضا ار لكقائع
ائيات مف ال ّذاتّية في
الرك ّ
ّ
اتّخذت ّ

أنفسيف
بيف التي عشنيا ،ككضعف
كانت
ّ
فييف عنص ار مييمنا ،يستعرضف فيو تجار ّ
ّ
يحركو الماضي ،ليعيد التّعرؼ عمى األحداث التي شاىدنيا كشاركف
في محكمة ّ
الضمير الذم ّ
في صنعيا.

يحس
الركايات ّ
الن ّ
سائية ّ
نشير أيضا إلى ّ
كىف يسردف األحداث كثي ار ما ّ
أف أغمب بطبلت ّ

بينيف – أم البطبلت  -كصاحبات األعماؿ
أف ىناؾ عبلقة تربط
ّ
الركائي ّ
القارئ كىك يق أر العمؿ ّ

نميز
ذاتية كما ىك
ائية ،2ال ّشيء الذم
متخيؿ« ،فال نكاد ّ
ّ
يصعب التّمييز بيف ما ىك سيرة ّ
الرك ّ
ّ
ّ

عممية "اإلسقاط"
إف
ردية وال ّ
عرية بيف الذّاتي والموضوعيّ .
ّ
ش ّ
الس ّ
في كثير مف كتابة المرأة ّ

ائية  /الكاتبة
ائية /
و"التّداخؿ" الممتبس بيف ال ّ
الرو ّ
ّ
الرو ّ
ش ّ
القصصية ،وبيف ّ
الساردة ّ /
خصية ّ
)1
السؤاؿ
الركائي العربي المعاصر لقضايا
ّ
اتيجيات التّ ّ
لكنيس بف عمي" ،االستر ّ
اليكية كالمغة كاآلخر"ّ ،
مثيمية في ّ
السرد ّ
النقد ...كالمستقبؿ)– لمجمكعة مؤلفيف ،إشػر كتنػ :البشير ربكح ،كممة لمنشر كالتكزيع ،تكنس
عف
اليكية (في التأسيس ...ك ّ
ّ

دار األماف ،الرباط ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،منشكرات ضفاؼ ،بيركت ،ط ،2016 ،1ص.295

)2
النشر كالتكزيع كاإلشيار
ينظر ،بكجمعة بكشكشة ،التجريب كارتحاالت السرد الركائي المغاربي ،المغاربية لمطباعة ك ّ
تكنس ،ط ،2003 ،1ص .170
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
السمؾ ال يبالي)
يميزاف
ّ
ويخصباف عمؿ المرأة الكاتبة»  ،كمثاؿ عمى ذلؾ :ينتاب قارئ ركاية ( ّ
ّ

2
ألف نكر البطمة حسب
ائية إنعاـ ّ
الرك ّ
لػػػ :إنعاـ ّ
بيوض ذاتياّ ،
بيوض  ،شعكر ّ
بأف البطمة نور ىي ّ

الركاية ىي مف أب جزائرم ك ّأـ سكرّية عاشت طفكلتيا في سكريا ،كفيما بعد انتقمت
ما كرد في ّ

أميا سكرّية.
ائية إنعاـ ّ
الرك ّ
مع عائمتيا إلى الجزائر ،ك ّ
بيوض ىي األخرل كالدىا جزائرم ك ّ

كثير ما يختمط عمينا
جبار ىي األخرل ا
بوابة الذّكريات) لػػ :آسيا ّ
كالبطمة فاطمة في ركاية ( ّ

الركاية في أغمبو لمكىمة
األمر في معرفة مف ىي ّ
األكؿ مف ّ
الساردة ،حيث يعتقد مف يق أر الجزء ّ

الساردة نفسيا ،كيتجمّى ذلؾ في قكليا:
الرك ّ
األكلىّ ،
ائية ىي ّ
أف ّ

ىي ،أنت وأنا التي تكتب وتنظر والتي تبكي مف جديد -أنا التي لـ أقو عمى البكاء
« ِ
شماؿ عمى أرض األخريف ،والذي نقؿ
لألسؼ ،عمى األب الذي سقط دفعة واحدة في عاصمة ال ّ
بمعيتؾ أنت التي تكتبيف ،جارية
أخي ار إلى شرشاؿ ليدفف وسط إخوتو وجميع ال ّنساء ،ولكف ليس ّ
الدموع»
شمس مف األعمى إلى أسفؿ شرشاؿ ،وعمرؾ ثالث سنوات ،في ال ّ
تحت ال ّ
شارع و ّ

3

جبار
ائية مع حياة آسيا ّ
الرك ّ
الركاية التي تتقاطع حياتيا ّ
لنكتشؼ فيما بعد ّأنيا فاطمة بطمة ّ
عمى أرض الكاقع.

سائية الجزائرّية ،تنخرط بطريقة مباشرة
أف العديد مف ا ّلنصكص ّ
الن ّ
ما يجعمنا نؤ ّكد عمى ّ

السرد ،حتّى كاف تعمّؽ األمر
أك غير مباشرة في الكتابة عف ال ّذات ،التي تعمؿ عمى اإليياـ بك ّ
اقعية ّ
يجسده نص(شطحات أنثى) لػػ :عيوف ليمى
بالحديث عف األنثى في ّ
السياؽ االجتماعي ،كىك ما ّ
الذم سنشتغؿ عميو بالتّفصيؿ في العنصر اآلتي.

سائية الجزائرّية عف أسمكب
لنصؿ بعد ذلؾ إلى ّأنو ال يمكف أف ّ
الركاية ّ
الن ّ
نتحدث مف خبلؿ ّ

الركاية
الرسـ ال ّذاتي حينا ،كتستعير ج ّؿ ّ
الرك ّ
تقنيات ّ
ائيات شكؿ ّ
خاص قائـ بذاتو ،حيث تتّخذ ّ
)1
النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط ،2004 ،1ص.132
محمد معتصـ ،المرأة كالسرد ،دارالثّقافة ،مطبعة ّ
 )2إنعاـ بيكض ،السمؾ ال يبالي ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،ط.2004 ،1

 )3آسيا جبار ،بكابة الذكريات ،تر :محمد يحياتف ،سمسمة الفسيفساء ،سيديا( ،د.ط) ،2007 ،ص .46
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
فخيا ،إ ّنو إغوائي ،ديماغوجي
في أغمب األحياف ،كلذلؾّ « :
فإف سؤاؿ األنا بال ّنسبة لمكاتبة يظؿ ّ

يعري حقيقة المكتوب
خطابي ،رّناف ،وىي تستكيف إليو .فيو أكثر مف ّ
أي ضمير منفصؿ آخر ّ
1
الركايات شكبل جديدا تختمط
ويمارس ّ
سياسة اإلرجاء واإلبقاء لمذّات المتكمّمة»  ،ليذا تمثّؿ ىذه ّ

بالركاية لتعطي في نياية المطاؼ شكبل مفتكحا كقاببل لمتّجريب.
السيرة ال ّذ ّ
فيو ّ
اتية ّ

اتية
حد تعبير الكاتب عبد القادر ال ّ
كعمى ّ
شاوي« :المرأة التي تقوـ بكتابة سيرتيا ال ّذ ّ

نصية منسجمة انطالقا مف درجة وعييا ال ّنقدي بمسار حياتيا .تعمو
ىوية
ّ
تسعى إلى بناء ّ

فظية
عمى مظاىر ّ
السردي في ك ّؿ ذلؾ صوت لو عالماتو المّ ّ
الد ّ
ونية واالضطياد والقمع .وصوتيا ّ

تدؿ ،بصورة واضحة ،عمى التّأنيث الحقيقي المتّصؼ دائما بالوالدة والتّناسؿ
الظّاىرة التي ّ

2
اتية ىي مف تساعد الكاتبة عمى التّصريح بما تعانيو
شيوع وال ّ
ال عمى ال ّ
بالسيرة ال ّذ ّ
شيرة»  .فالكتابة ّ

المرأة مف ت ّذمر كنفكر مف مجتمع نكر حقيا في العيش الكريـ.

اتية ،لتدخؿ عالـ
الركاية ّ
السيرة ال ّذ ّ
الن ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة في غالبيا ،إذف ،مف ّ
تنطمؽ ّ

شكؿ
شكمية أو
يتحرر دائما مف ّأية معايير
إف فعؿ الكتابة والتّأمؿ
تقميدية ،فال ّ
التّخييؿّ « :
ّ
ّ
ّ
الذي تكتب بو الذّات عف نفسيا تمميو طبيعة الكتابة ،أو طبيعة التّأمؿ لذاكرة الذّات

3
يحاكلف أف يمزجف بيف أحداث مكجكدة في الكاقع المعيش كالخياؿ
ائيات
فالرك ّ
ّ
التي تكتب» ّ ،

معينة.
حتّى يخرجف بعمؿ
إبداعي يتجاكز الكاقع ،كيحمؿ في صمبو أىدافا ّ
ّ

المتخيؿ الذككرم في صناعة األنثى) ،مركز اإلنماء الحضارم ،حمب ،سكريا ،ط1
 )1إبراىيـ محمكد ،األنثى الميدكرة (لعبة
ّ
 ،2009ص.59
)2
الدار البيضاء ،إفريقيا الشرؽ ،بيركت( ،د.ط)
اتية في المغرب)ّ ،
عبد القادر الشاكم ،الكتابة كالكجكد (السيرة ال ّذ ّ
 ،2000ص.36

)3
سكية العر ّبية) ،دار فضاءات لمنشر كالتكزيع ،عماف
الركاية ّ
سميـ ّ
الن ّ
الركاية (قراءات في ّ
النجار ،المرأة المجد لبيجة ّ
األردف ،ط ،2014 ،1ص .56
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
 /2الكتابة عف ال ّنسؽ الذّكوري:
اشتغاليف
اتية،
السيرة ال ّذ ّ
الرك ّ
ّ
الركاية ك ّ
ائيات الجزائرّيات بيف ّ
نجد أيضا ،إضافة إلى مزج ّ

عاطفية «فالمرأة المبدعة
قصة
ّ
أم ركاية مف ّ
حساس ىك العاطفة ،حيث تكاد ال تخمك ّ
عمى كتر ّ

تنزليا منزلة رفيعة
تعد ىذه العاطفة سبيميا إلى إثبات ذاتيا وتحقيؽ توازنيا ال ّنفسي .ولذلؾ فيي ّ
ّ
سوية وشقائيا
أف ىذه العاطفة
مف تجربة وجودىا .غير ّ
تتحوؿ إلى مصدر معاناة الذّات ال ّن ّ
ّ

الرجؿ الذي تخوض معو المرأة تجارب تنتيي في الكثير
باعتبارىا ال تق ّدر ّ
حؽ قدرىا مف قبؿ ّ
1
الرجؿ
ائية ّ
مف األحياف إلى الخيبة بسببو»  .ليذا جاء تمثّؿ أغمب ّ
الن ّ
الرك ّ
سائية لصكرة ّ
النصكص ّ

بالنظر إلييا عمى ّأنيا كائف يثير
الذم يثير المشاكؿ ،كال ّ
يقدر المرأة حؽ قدرىا ،فيك يكتفي ّ

سنكضحو مف خبلؿ ما يمي:
ال ّشيكة ،كىك ما
ّ

الرجؿ الذم ينظر إلى المرأة
الركاية ّ
الن ّ
الرجؿ المعتدم  /المغتصب كىك ّ
سائية صكرة ّ
أبرزت ّ

لمرغبة
عمى ّأنيا جسد ببل ركح ،يثير الفتنة ،كج ّذاب يركم العطش الجنسي ،فالمرأة مكضكع « ّ
افية جسدىا
والغواية ،وبؤرة أثيرة لممشاىدة والحديث معا .ذلؾ أ ّف حضورىا مقترف بجغر ّ

عرييا» ،2كقد مثّمت ركاية (تاء الخجؿ) لػ :فضيمة الفاروؽ التي رّكزت
وتضاريس
ّ
ضد المرأة ،حيف سردت يمينة إحدل
السكداء ّ
عمى تمؾ االعتداءات التي حدثت في زمف العشرّية ّ

ىابية كالتي كانت كاحدة
شخصياتيا كجع الفتيات المختطفات مف طرؼ الجماعات اإلر ّ

3
منا ،كدكف
منيف «إ ّنيـ يأتوف إلينا ك ّؿ مساء يرغموننا عمى ممارسة العيب» دكف رغبة ّ
ّ

أف يشفقكا عمينا.

تـ اغتصاب الفتيات الجزائرّيات
ّ
جسدت ركاية (رائحة الذئب) لػ :سامية بف دريس ،كيؼ ّ

الركاية سارة  /حكرّية ذات
في زمف االستعمار مف طرؼ الفر ّ
نسييف ،كيتجمّى ذلؾ في قكؿ بطمة ّ
)1

بكجمعة بكشكشة ،التجريب كارتحاالت السرد الركائي المغاربي ،ص  171ػ ػ .172

)3

فضيمة الفاركؽ ،تاء الخجؿ ،منشكرات رياض الريس لمكتب النشر ،بيركت ،ط ،2003 ،1ص.45

)2
النشر كالتكزيع المدارس ،الدار البيضاء ،ط1
ائية المغربية) ،شركة ّ
الرك ّ
ىشاـ العمكم ،الجسد كالمعنى (قراءات في ّ
السيرة ّ
 ،2006ص.20
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
نسية –جزائرّية) ،كىي تحكي عف كجع كالدتيا التي اغتصبيا كالدىا جكزيؼ ركماف:
اليكيتيف (فر ّ
ّ

ني اإلكراه
«قمت ّ
نوارة عاشت أبشع أشكاؿ اإلكراه ،اإلكراه بمفيومو المذ ّؿ ّ
إف ّ
لمضمير اإلنسا ّ
بمعناه المخزي ،ذلؾ ىو وضعيا في الحقيقة وضع الفتاة القاصر .في تمؾ الظّييرة الواىنة ماتت
أحالمياػ أعني ال ّنور الذي يتسمّؿ وسط الظّالـ مخترقا حواجز البؤس والحاجة والخوؼ»

1

ستزؼ إليو بعد فجر االستقبلؿ ،كتف ّكر
نكارة تف ّكر في سالـ ابف العـ الذم
ّ
في تمؾ الظّييرة كانت ّ
النصر ،كتف ّكر في األـ التي ستزغرد طكيبل:
في األب الذم سيعكد مف الجباؿ كعمى رأسو تاج ّ

«ىؿ سيأتي ذلؾ اليوـ؟ وسيربطوف ح ّناء ابف العـ في ليمة مقمرة بعد نياية الحصاد وخزف
الرصاص وسيرحؿ الخوؼ ،وينزاح
المحصوؿ ،وفي ليمة مقمرة سيرقصوف ،وسيتوقّؼ صوت ّ

2
دكامة
نكارة ّ
انييار حمميا الجميؿ كدخكليا ّ
الكابوس عف صدورىـ ، »..كبعدىا ىؿ يمكف أف تنسى ّ

نوارة فال ،ال يمكنيا الغفراف
األسى؟ «بإمكاف ّ
أما ّ
الزمف أف يغفر ،وىؿ يحقد البحر عمى أسماكو ّ

ذىبية ال ّنمرة ستظ ّؿ فائرة مدى الحياة».3
أبدا أبدا ،وذاكرة ّ

نكارة دكف عمـ
ىكذا كلدت حكرّية أك سارة كما ّ
سمتيا راشيؿ زكجة جكزيؼ التي أخذتيا مف ّ

أف ابنتيا ماتت بعد كالدتيا ،لتترّبى بيف أحضاف زكجة أبييا .فعبر
منيا ،كأخبركىا في المستشفى ّ

نكارة ،كفي رحـ ك ّؿ فتاة قاصر ،كلدت
إعماؿ الماء المّعيف الذم كضعو جكزيؼ ركماف في رحـ ّ

ىكية يعانكف ما عانتو حكرّية.
حكرّية كرّبما كلد أطفاؿ آخركف دكف ّ

المؤنثة بسبب
النساء كصراخ المّغة ،ككجع ال ّذاكرة
ّ
ردية صمت ّ
الس ّ
تعكس ىذه المشاىد ّ

شكؿ اإلبداعي – الف ّني لممرأة يجعؿ
سمية كالتّرفيو .فػ« :ال ّ
دمية لمتّ ّ
المذ ّكر الذم يرل في األنثى ّ
يتحوؿ
مف حضورىا حضو ار مف أجؿ [( ]...المتعة ،اإلغراء ،التّوظيؼ األيديولوجي ،)...وبيذا ّ

القيـ
وجودىا إلى أداة ليس إالّ ،ووسيط يخدـ اآلخر
ّ
ىويتو في ثقافة ّ
المحددة ذاتو ّ
وقيمو ،وكذا ّ

)1

سامية بف دريس ،رائحة الذئب ،دار ميـ لمنشر ،الجزائر ،ط ،2015 ،1ص.235

 )2المصدر نفسو ،ص.236
 )3المصدر نفسو ،ص،ف.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
النمكذج الذم يعكد لم ّذاكرة لسرد ماضي االستعمار الفرنسي في الجزائر كثير
السائدة»  .كمثؿ ىذا ّ
ّ
ِ
النساء الجزائرّيات.
صرؼ في ّ
الرجؿ المستعمر لنفسو حرّية التّ ّ
ال يحصى ،فقد منح ّ

الرجؿ ال ّشيكاني
تحاكؿ المرأة الجزائرّية المبدعة بمغة
ّ
إبداعية الكشؼ عف حقيقة ّ

مجرد كعاء يفرغ
القيـ كأصبح يسمع فقط لغرائزه التي جعمت مف األنثى
الذم تجاكز ك ّؿ ّ
ّ

فيو مكبكتاتو .فعندما «تكتب المرأة تعمف موت الذّات المفرغة مف المعنى ،وتعيد إنتاج جداؿ
تعبر ال ّنساء
السقؼ الوجودي لممؤّنث ،فمف خالؿ الكتابة ّ
الكينونة كموضوع يقؼ عنده ّ
وجودية وأداة الستعراض
بأىمية الجسد ،بوضعو واجية
عف سمطة ما مرتبطة بالوعي التّاـ
ّ
ّ

الراسخة
الذّات قصد تغيير
ّ
العقميات عبر الكممة ،بوضعيا في عمؽ المواجية مع المعتقدات ّ
2
النساء صرخة مكتكمة
تنمط ال ّنساء في وسط تقميدي»  ،سرعاف ما يصبح فيو صكت ّ
تمؾ التي ّ

مدعوة
السموؾ التّحريري عبر الكتابة ،تكوف المرأة
ييجس
ّ
بالتحرر كاالنعتاؽ« ،إضافة إلى ىذا ّ
ّ

الصارخ متجاوزة جراحاتيا
الصمت ّ
إلى توسيع أفاقيا نحو تضميف المعيش اليومي ،واستنطاؽ ّ

قافية» .3فالكتابة
خصية واالنتباه إلى الجراحات
ال ّ
االجتماعية التي استوطنت الذّاكرة الثّ ّ
ّ
ش ّ
جردىا
الرجؿ إلى الجسد األنثكم يعني البحث في المجتمع الذم ينظّـ شؤكف المرأة كي ّ
عف نظرة ّ

المؤنث العالـ ذىابا إلى المشاركات
السالـ إلى جمع
الجسدية كخركج مف جمع
ممكيتيا
ّ
ّ
ّ
مف ّ
المؤنث ّ
الفاعمة لممرأة في المجتمع.

الرجؿ
الرجؿ العنيؼ ،كأساليب العنؼ التي يمارسيا ّ
كتطرقت بعض الكاتبات إلى ّ
ّ

النقاب عف معادلة ناظمة لصمة
اصمية بيف الجنسيف كتزيح ّ
تبيف المّغة التّك ّ
عمى المرأة تمثّؿ ثكابت ّ

الرجؿ ،كيتّضح ذلؾ في ركاية (تاء الخجؿ) لػ :فضيمة الفاروؽ
ال ّذات
ّ
األنثكية باآلخر ّ
)1
النشر كالتكزيع المدارس ،الدار البيضاء ،ط1
النسائي العربي (مقاربة في المفيكـ كالخطاب) ،شركة ّ
السرد ّ
زىكر كراـّ ،
 ،2004ص.13

)2
نقدية) ،منشكرات دفاتر
الركاية ّ
عبد ّ
سائية أنمكذجا – (دراسة ّ
الن ّ
النكر إدريس ،التّمثّبلت الثّ ّ
قافية لمجسد األنثكم – ّ
االختبلؼ ،مكناس ،المغرب ،ط ،2015 ،1ص.54

 )3المرجع نفسو ،ص.55
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الضرب
السائدة كىك ّ
الرجؿ عمى المرأة بحكـ الثّقافة ّ
صكرت العنؼ المألكؼ الذم يمارسو ّ
حيث ّ

مرد
العمة نكنة دكف أف يثير فييا ىذا العنؼ الغضب كالتّ ّ
العـ بكبكر عمى ّ
المبرح الذم قاـ بو ّ
الضرب.1
عميو بؿ ابتسمت ،حتّى ال تثيره أكثر كتناؿ نصيبا أكبر مف ّ

المادم الذم تمارسو ال ّسمطة ال ّذككرّية
الرمزم ك ّ
النصكص ّ
تحتشد ّ
الن ّ
صكر العنؼ ّ
سائية ب ّ

الزكجة ،األخت
الزكج ،االبف ،القريب ،الجار ،صاحب العمؿ )...عمى المرأة (البنتّ ،
(األبّ ،
الضرب كالقير
النص
األنثكم سرد حكايات ّ
الجارة ،الزميمة  /العاممة ،)...كيتكلّى ّ
النساء مع ّ
ّ

خيمية نسقا رمزّيا داالّ الستعادة ال ّذات كبناء حكايتيا بعيدا
كاالغتصاب ،كىكذا تصبح الكتابة التّ ّ
عف نسؽ ال ّذككرة.

الصراع مف نظاـ معرفي
مجرد شخص بسيط إلى مستوى ّ
الرجؿ «مف ّ
يتحكؿ معنى ّ
ىنا ّ

تتبوأ المرأة اليامش
ذىنية سادت فيما يطمؽ عميو "المجتمع
نفسية
وتركيبة
ّ
ّ
األبوي" .حيث ّ
ّ
صراع ىنا يقوـ عمى أساس واحد
الرجؿ
انوية
ّ
واألدوار الثّ ّ
األساسية .وال ّ
المكممة لنشاطات ّ
ّ

ممكيتو تمؾ ،فعمى المرأة أف تعكس
يثمف
ّ
ىو التّممّؾ .فما داـ ّ
الرجؿ يممؾ المرأة والمجتمع ّ
ىذا ال ّنظاـ» ،2كال يتحقّؽ ذلؾ إالّ مف خبلؿ ممارستيا فعؿ الكتابة ،الذم يخمّصيا

ليتحكؿ الخطاب مف مفيكـ التّممّؾ
اليكة بيف الجنسيف،
مف ذلؾ الخطاب
المؤسساتي الذم ّ
ّ
ّ
يعزز ّ
السائد كالقائـ عمى العنؼ كاإلقصاء.
يقكض الخطاب
المؤسساتي ّ
ّ
إلى مفيكـ التّكحد أك التّكتّؿ ما ّ

الرجؿ ال ّذم يقمع حرّية المرأة
الركاية ّ
النس ّ
الرجؿ المتسمّط ،كىك ّ
ائية مف حضكر ّ
كال تخمك ّ

السمطة
الركايات ّ
سائية عمى العمكـ ،حيف ّ
الن ّ
تعبر عف قير ّ
في فعؿ ما تشاء ،كىك ما ّ
تجسده ج ّؿ ّ
كجية المّتيف ترياف في المرأة كائف عكرة.
السمطة ّ
الز ّ
ّ
األبكية ك ّ

المتطرؼ فرغـ
بوابة الذّكريات) إ ّف األب كاف بمثابة القاضي
تقكؿ آسيا ّ
جبار في ركايتيا ( ّ
ّ

قية ما زالت عالقة في فكره حيث ال يسمح
أف أصكلو ال ّشر ّ
تحرره مف بعض العادات كثقافتو ،إالّ ّ
ّ
)1
)2

فضيمة الفاركؽ ،تاء الخجؿ ،ص.21
السرد ،ص.25
محمد معتصـ ،المرأة ك ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
كتغطي كجييا (بالعجار)
لزكجتو بالخركج إالّ بمباسيا (الحايؾ) ،الذم ال يمكف أف تخرج دكنو ّ



شخصي كما تقكؿ عنو فاطمة ابنتيا
كال يظير منو سكل عينييا إضافة إلى مرافؽ أك حارس
ّ
فالزكج كالمجتمع كالعادات كالتّقاليد ال تسمح ليا بالخركج كحدىا
التي ال تخرج دكنيا– ابنتيا ّ -
متى تشاء ،إالّ تحت جناح زكجيا أك أخييا أك أبييا.
كجية التي يجب أف تمتثؿ ليا ا ّلزكجة كتخضع ليا دكف
السمطة ّ
الز ّ
كاف ىذا بخصكص ّ

أم احتجاج ،كاالبنة فاطمة ىي األخرل رضخت لقائمة المكانع التي كضعيا ليا أبكىا كرفض
ّ
بحجة ّأنو ال يريد أف تُظير ساقييا ،تقكؿ« :ال أريد أف تظير ابنتي ساقييا
رككبيا ّ
الدراجة ّ

1
أف المرأة
أف
بعد
فيما
فاطمة
لتكتشؼ
،
الدراجة!»
ساقي المرأة ال ّ
وىي تركب ّ
يسخراف إالّ لممشي ،ك ّ
ّ
ّ
ّ
تمؼ نفسيا "بحايؾ" مف رأسيا إلى رجمييا ،كال يظير منيا سكل عينييا
بد أف ّ
كالرجؿ ،ال ّ
ليست ّ

الدراجة ،كحقّقت أحبلميا دكف
تحررت فاطمة كركبت ّ
لكف بعد مركر عشركف سنة مف التّنكيؿّ ،

تردد أك حرج.
خكؼ ،ككسرت ذلؾ القيد الذم يرل فييا عكرة ،كأصبحت تنافس ال ّذككر دكف ّ

الرجؿ الحبيب الكاذب كالمنافؽ كىك
الركايات في صكرة ّ
الرجؿ المخادع في بعض ّ
كيظير ّ

حب فاشمة ،ربطت بيف ال ّشاب طارؽ
جبار في عبلقة ّ
تجسد في ركاية (بوابة الذّكريات) آلسيا ّ
ما ّ
قرّر
كفاطمة البنت المحافظة التي تخاؼ مف كالدىا أف يكتشؼ عبلقتيا الغر ّ
امية كيقتميا ،كذات يكـ ّ
السر ،كانتابيا
طارؽ إنياء عبلقتو بيا دكف مراعاة مشاعرىا ،فامتمكيا الخكؼ مف اكتشاؼ كالدىا ّ

الفراغ كف ّكرت في االنتحار.

مرد كالخضكع ،فمقد أقامت
كىنا تبدك ذات فاطمة متأرجحة بيف االنعتاؽ كالتّمثّؿ أك بيف التّ ّ

رد فعؿ
عبلقة
الرجؿ مف حياتيا جعميا ترتبؾ كتخاؼ مف ّ
ّ
عاطفية سرّية مع رجؿ ،إالّ ّ
أف اختفاء ّ
 الحايؾ :ىك لباس تقميدم كانت تمبسو المرأة الجزائرية قديما ،حيف التّنقؿ خارجا إلضفاء نكع مف الستر أماـ األجانب.
آسيا جبار ،بكابة الذكريات ،ص.14
 العجار :ىك عبارة عف قطعة قماش مثمّثة مطركزة كانت تغطي بيا المرأة الجزائرّية كجييا ابتداء مف أعمى أنفيا
عند الخركج إلى ال ّشارع .آسيا جبار ،بكابة الذكريات ،ص.15

 )1آسيا جبار ،بكابة الذكريات ،ص.63
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ألنيا ما زالت لـ تتخمّص
أبييا لك عمـ باألمر ،كلـ تف ّكر في طريقة جريئة ناجحة في مكاجيتوّ ،

النسؽ األبكم الذم حرميا مف ممارسة حياتيا مثميا مثؿ ال ّذكر.
في أعماقيا مف ّ

ائيات الجزائرّيات
بناء عمى ما ّ
الرك ّ
تقدـ يتّضح لنا ّ
أف ك ّؿ ىذه ّ
الصراعات التي تحكييا ّ

القوة التي تخضع في إطارىا مصالح
في
نصكصيف عف ّ
ّ
النسؽ ال ّذككرم الذم يرمز لػ« :عالقات ّ
1
الرجؿ بطريقة
الرجؿ ،وتتّخذ ىذه العالقات صو ار
ّ
متعددة»  ،تدكر في فمؾ إدانة ّ
المرأة لمصالح ّ

حية كالمغمكب عمى أمرىا.
الض ّ
مباشرة أك غير مباشرة ،كاظيار المرأة في دكر ّ

ثنائية متصارعة ال متوافقة .وىذا – طبعا -مرّدة إلى كوف
فتمثّؿ الكتابة بيذا ال ّشكؿ « ّ

قمعية ،األمر الذي يستدعي تفعيؿ الخطاب األدبي
المرأة تنظر إلى اآلخر عمى أ ّنو سمطة
ّ
مضادة ّ
األنثوية مف الكبت ال ّناتج
الرجؿ ،إلدانتو ،أو محاولة تغييره ،أو تفريغ الذّات
ال ّنسوي ّ
ّ
ضد ىذا ّ
2
السابقة.
الضكء عميو في ّ
تـ تسميط ّ
النصكص ّ
عف عالقتيا ّ
بالرجؿ»  ،كىذا ما ّ

إما لحبيب تخمّى عنيا ،أك زكج متسمّط ال يعرؼ معنى االحتراـ
فالمرأة كانت
ّ
ضحية ّ

ضحية رجؿ ال يعترؼ بجيكدىا
األبكة ،كفي ك ّؿ الحاالت ىي
أك أب فاسد ال يعرؼ معنى
ّ
ّ

في تحقيؽ كجكدىا.

الصكت كالكممة إلى ال ّذات المقمكعة
ائيات عمى طابع ال ّذ ّ
الرك ّ
اتية ،إعادة ّ
كاف ىدؼ اعتماد ّ

كجردىا مف كينكنتيا ،كبالكتابة
كمقاكمة تاريخ ّ
النسياف ك ّ
الصمت الذم حجب معاناتيا كاضطيادىا ّ

األنثوية
الرجؿ .وخرجت الكتابة
ّ
ائيات «عجمة تحرير المرأة وتحقيؽ ال ّن ّ
الرك ّ
دية والتّكافؤ مع ّ
دفعت ّ

تـ إسماع صوت وكممة المرأة ،ونقؿ ىموميا ورأييا ،بوصفيا نصؼ
مف دائرة التّيميش ،حيث ّ
األدبي
بمسؤوليات جساـ داخؿ المجتمع .وتساىـ بقسط كبير في المشيد
المجتمع تضطمع
ّ
ّ

النسكية (دراسات كمعجـ نقدم) ،تر :أحمد ال ّشامي ،مرا :ىدل الصدة ،إشػ :جابر
 )1سارة جامبؿ ،النسكية كما بعد
ّ
عصفكر ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،ط ،2002 ،1ص.22
)2
النسكم ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،األردف ،ط ،2013 ،1ص.211
السردم ّ
حسيف المناصرة ،قراءات في المنظكر ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
األنثكية
ثقافية تنطمؽ مف تحرير الكبلـ عف ال ّذات
نصية
قدي»ّ ،1إنيا مقاكمة
ّ
ّ
ّ
قافي وال ّن ّ
والثّ ّ
األنثكية كبناء حكايتيا.
ىكية ال ّذات
ّ
كاستعادة سمطة التّمثيؿ ،كاعادة تكجيييا لئلفصاح عف ّ
الرجؿ كمصدر
كال يجب أف
النظر عف تمؾ المكاقؼ التي ّ
نغض ّ
ّ
تحدثت فييا الكاتبات عف ّ

حورية في ركاية
الزكاج ،مثؿ أحمد زكج
الحب
فرح لممرأة كمبعث أحبلميا ضمف عبلقة
كمؤسسة ّ
ّ
ّ
ّ
ىكيتيا ،كغيرىا
قكتيا في استعادة ّ
(رائحة الذّئب) لػ :سامية بف دريس الذم كاف مصدر ّ
مف األمثمة كثيرة في ىذا الباب.

كنية
حقّقت المرأة حضكرىا
النظرة ّ
األنثكم عف طريؽ فعؿ الكتابة ،ككسرت تمؾ ّ
الد ّ
ّ

استمرت قركنا طكيمة ،منذ فمسفة أرسطو  384( Aristoteؽ.ـ  322 -ؽ.ـ) التي تحتقر
التي
ّ

المرأة كتنقص مف دكرىا في الحياة ،فػ" :المرأة ال تصمح إالّ لإلنجاب" ،ليتبعو
في ذلؾ سقراط  469( Socrateؽ.ـ  399 -ؽ.ـ) ،وجوف جاؾ روسو Jean-Jacques
 )1778–1712( Rousseauالذم يقكؿ عف المرأة إّنيا المصدر األكؿ لشركر العالـ ،كبالتّالي
الرجؿ ،فيي ال ترقى إلى العمؿ اإلبداعي كال التّفكير العقمي.2
كاف عقابيا ىك إخضاعيا لسمطة ّ

كىي الفكرة ذاتيا التي ذىب إلييا الفيمسكؼ فريديريؾ نيتشو 1844( Friedrich Nietzsche
خاصة في كتابو "ىكذا تكمّـ زرادشت" الذم «كتبو بمغة
  )1900الذم قاؿ الكثير عف المرأةّ

الديف واألخالؽ وأصدره عمى
ضمنو خالصة تجاربو في الحياة والفف والمرأة و ّ
أدبية ّ
شعرية و ّ
ّ
عالية ّ
شكؿ سمسمة منذ  1883حتى سنة 1885ـ» ،3كمف أشير مقكالتو عف المرأة "المرأة فخ نصبتو
الرجؿ
الميمة
الطّبيعة" كيقصد بالطّبيعة
ّ
البيكلكجية لممرأة التي ال يمكف أف تتحقّؽ إلى بكجكد اآلخر ّ
ّ
)1
العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف
الناقدات المصرّيات) ،دار اليازكرم
النسكم (في خطابات ّ
بعمي حفناكم ،بانكراما النقد ّ
ّ
األردف( ،د.ط) ،2015 ،ص.342
)2

ينظر ،سكزاف مكلر أككيف ،النساء في الفكر السياسي الغربي ،تر :إماـ عبد الفتاح إماـ ،التنكير لمطباعة كالنشر

)3

جماؿ بف حكيرب" ،الفيمسكؼ األلماني "نيتشو" :المرأة فخ نصبتو الطبيعة ( ،")2-2صحيفة البياف ،اإلمارات11 ،

كالتكزيع ،بيركت ،لبناف ،ط ،2009 ،1ص .132

سبتمبر  ،https://www.albayan.ae/opinions/diary/2012-09-11-1.1724791 ،2012المحرـ 1440ىػ
 19 -سبتمبر 2018ـ 14:07 ،سا.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
جرد نيتشو المرأة مف الفكر كالعقؿ فيك لـ يختمؼ
كبيذا ال ّشكؿ تككف المرأة تابعة لم ّرجؿ ،كمنو فقد ّ
في نظرتو لممرأة عف أرسطو وسقراط وروسو.

كيبدك المكقؼ نفسو لدل فبلسفة آخريف أمثاؿ (إيمانويؿ كانط Immanuel Kant
( ،)1804 - 1724وأرتور شوبنياور )...)1860 – 1788( Arthur Schopenhauer
فعمى ال ّرغـ مف اختبلؼ اتّجاىاتيـ الفكرّية إالّ ّأنيـ يشترككف جميعيـ في تجريد المرأة مف ممكة
انتشار في أرجاء الفكر كالتّاريخ كالمجتمعات اإلسبلمية العر ّبية
ا
العقؿ ،كىك المكقؼ ذاتو عرؼ

لمرجؿ ،كىك ما لمسناه في أقكاؿ بعض الفبلسفة العرب
التي ترل ّ
مجرد كائف خادـ ّ
أف المرأة ّ

المسمميف أمثاؿ (الغزالي ،وابف سينا).

فيذا الفيمسكؼ ابف سينا فعمى ال ّرغـ عممو الغزير إالّ ّأنو يحصر المرأة في دائرة مغمقة

الرجؿ
الرجؿ نفقتيا ،لكف ّ
كالرجاؿ [ ]...فيمزـ ّ
حيف يقكؿ« :ينبغي أال تكوف المرأة مف أىؿ الكسب ّ

يعوض مف ذلؾ عوضا ،وىو أف يممكيا وال تممكو» ،1ففي نظر ابف سينا عمؿ المرأة
يجب أف ّ
بالنفقة عمى المرأة.
ألنو المعني ّ
لمرجؿّ ،
الرجؿ ،فالعمؿ الذم يكسب صاحبو الماؿ ىك ّ
غير عمؿ ّ

أف المرأة مخمكقا ضعيفا يجب ال ّشفقة
في حيف يرل العالـ الكبير أبو حامد الغزالي ّ

حؽ
يؤدوا ّ
الرجاؿ أف ّ
عميو ،كيتّضح ىذا في قكلو الذم جاء عمى شكؿ نصيحة «واجب عمى ّ

أحب أف يكوف
الرحـ واإلحساف والمدارة ،ومف
ال ّنساء العورات ،وأف يحتفظوا ّ
ّ
بيف مف وجو ّ

مشفقا عمى زوجتو رحيما ليا فميذكر ليا عشرة أشياء مف أحواليا ليصفيا بيا» .2كقاـ بتعداد

الرجؿ:3
األشياء التي تُمزـ المرأة باالمتثاؿ ليا دكف ّ
 ال تقدر أف تطمّقو.)1
اسية في فمسفة ابف سينا ،المعيد العممي لآلثار ال ّشر ّقية ،القاىرة( ،د.ط)
احية
محمد يكسؼ مكسىّ ،
السي ّ
االجتماعية ك ّ
ّ
الن ّ
 ،1952ص .21
)2
)3

أبك حامد الغزالي ،التبر المسبكؾ في نصيحة الممكؾ ،مكتبة الكمّيات األزىرّية( ،د.ب)( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.134
ينظر ،المرجع نفسو ،ص،ف.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
 ال تقدر أف تأخذ شيئا بغير إذنو.زكج عميو.
 -ال تقدر أف تت ّ

 ال تقدر أف تخرج دكف عممو.م.
 ال تقدر أف تعز ّ -تخاؼ منو.

أميا كأباىا كجميع أقاربيا.
 تفارؽ ّ -تخدمو

تضحي بنفسيا في خدمتو كىك مريض.
ّ
مستعدة دائما إلرضاء
مؤدبة،
ّ
ىكذا ىي المرأة ،أك ىكذا يجب أف تككف عميو ،خادمة ،مطيعةّ ،
زكجيا كاسعاده ،حتّى كاف اقتضى األمر إرىاؽ نفسيا كاجيادىا .لقد قاـ بكصؼ المرأة المثاؿ
لمرجؿ.
ّ
الديني الغربي عف الفكر الثقافي كالديني العربي اإلسبلمي
فرغـ اختبلؼ الفكر الثقافي ك ّ
اإلنسانية.
المجتمعية لكبل الثقافتيف تشتركاف في تجريد المرأة مف كينكنتيا
إالّ أف البنية
ّ
ّ
إف التّاريخ ،كالفمسفة ،كالفكر ،كاألساطير ،كالحكايات ،عممت
كبناء عمى ما سبؽ نقكؿ ّ

صكرات التي تنقص مف شأف المرأة ،كأسيمت بقسط كبير في احتبلليا األماكف
عمى ترسيخ التّ ّ

الصامت ،فالكتابة قبؿ ك ّؿ شيء ىي كينكنة ككجكد
ّ
كلما مسكت القمـ كتبت صكتيا ّ
الخمفيةّ ،
األنثكية "أنا" متكمّمة
ألنيا ىي التي تجعؿ مف ال ّذات
ّإنيا أبعد مف التّنفيس عف المكبكتّ ،
ّ

كمسؤكلة.

مرة أخرى
كنسية
ّ
ائية التّ ّ
الرك ّ
"عروسية ال ّنالوتي"« :عندما أكتب أصوغ نفسي ّ
كتقكؿ في ذلؾ ّ

أتردد بيف األقاصي واألداني ،أنثر
وأصوغ العالـ حولي ...أبني وأىدـ ،أنفي وأثبت،
ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تجمع وأجمع ما نفرط م ّني .1»...فعبلقة المرأة بالكتابة ىي التي ستحقّؽ ليا كينكنتيا ،كتؤ ّكد
ما ّ
الرجؿ
مما يممكو ّ
عمى استقبلؿ كيانيا ،كما تبرىف عمى قدرة امتبلكيا لكعي فكرم جمالي ال يق ّؿ ّ

2

اليكية المفتقدة.
ىكذا تصبح الكتابة بحثا في
ّ
 /3الكتابة عف االنتماء والالّانتماء:

مادة
تقكدنا أحداث ركاية (رائحة ال ّذئب) ل ػػ :سامية بف دريس ،إلى مكضكع آخر كاف ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة ىك البحث عف االنتماء
الركايات ّ
الن ّ
دسمة في عدد مف ّ

ألنو سابقا
حي از معتب ار في أدب ما بعد الحداثةّ ،
كىك مف المكاضيع الجديدة التي أخذت ّ
تتحدد
االجتماعية
كاف مف المكاضيع المضمرة كالمسككت عنيا ،ككف «الطّبائع ثابتة واألدوار
ّ
ّ

"تمردا"
بالجبمة التي جبؿ عمييا ك ّؿ فرد ،وال سبيؿ لتغيير المقادير
ألف ذلؾ ّ
المقررة سمفاّ ،
ّ
يعد ّ
ّ

لمعبودية المستديمة
ائية التي أوجدت ىذا
ّ
عمى نواميس المّوغوس وعمى أحكاـ العدالة الماور ّ

يناميكية
الد
لمسيادة
ربما افتقرت المجتمعات القديمة إلى ّ
ّ
لسبب ّ
ّ
األبدية .ليذا ا ّ
وخمقت ذاؾ ّ
بالركود والتّصمّب».3
الس ّ
ّ
االجتماعية و ّ
ياسية وأصيبت ّ

فال ّذات المعاصرة لـ تعد تقبؿ ىذا الثّبات كىذه القيكد ،بؿ عمدت إلى الفضح «واستعادة
متحررة
الدائمة» .4فيي أصبحت ذاتا
التّوازف المفقود بيف لحظة الفرد الممكنة ولحظة الجماعة ّ
ّ

كسيدة عمى نفسيا كعمى العالـ ،كلـ يعد اإلنساف يقبؿ الخدش في انتمائو ،كتاريخو
بعية ّ
مف التّ ّ

الرجؿ المشينة.
األنثكية تقبؿ
ككجكده ،كلـ تعد ال ّذات
ّ
الصمت كالتّستّر عمى أفعاؿ ّ
ّ

)1
النالكتي ،ممتقى الركائييف العرب األكؿ في تكنس ،دار الحكار ،سكريا ،ط ،1997 ،1ص.147
عركسية ّ
ّ
)2
الخصكصية) ،دار الكتابات ،تكنس ،ط1
سائية المغر ّبية (أسئمة اإلبداع كمبلمح
الركاية ّ
ّ
الن ّ
ينظر ،بكجمعة بكشكشةّ ،

 ،1999ص.54

النقد ...كالمستقبؿ) –
السؤاؿ عف
 )3مصطفى بف تمسؾ" ،في التّأصيؿ المفيكمي
اليكية (في التأسيس ...ك ّ
ّ
ّ
لميكية"ّ ،
لمجمكعة مؤلفيف ،ص.35
)4

المرجع نفسو ،ص.38
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
يعد مكضكع البلّانتماء مف المكاضيع ال ّشائكة التي ظمّت تطرح كباستمرار
ّ
الزمف ،لكال كعييا
لكف ىذا البلّانتماء كاف مقترنا بكضع المرأة الذم كاد يبقى ىك نفسو عبر ّ
تطكر
قافية المييمنة عمى ذاتيا
ّ
الركاسب الثّ ّ
كرغبتيا في تغيير ّ
كشخصيتيا ،لكف مع ذلؾ كرغـ ّ

لدكنية المرأة كتختزؿ دكرىا
تكرس
ّ
الحياة كازدىار المجتمعات ،إالّ ّأنو ما تزاؿ ىناؾ تراكمات فكرّية ّ

لمرجاؿ وواجب
أف «الحياة
ّ
الرجؿ تحت ذريعة ّ
حؽ ّ
إما زكجة أك عشيقة تمتّع ّ
في ّأنيا ّ

عمى المرأة» ،1كظمّت تدفع المرأة ضريبة األنكثة دكف أف يككف ليا الحؽ في المناقشة كابداء

ال ّرأم.
احتجاجيا حكؿ قضايا المرأة ،كىي القضايا التي تبرز عادة
كىك ما خمّؼ سجاال
ّ

كنية
المدنس ،كمف ثـ الخضكع كالتّكاكؿ ك ّ
الرجؿ تعني الخطيئة ك ّ
الد ّ
في ّ
أف المرأة في عرؼ ّ
أف آدـ لـ يغو لكف المرأة أغويت فحصمت
«ففي تيماثاوس مف اإلصحاح الثّاني – التّوراة – ّ

2
المسيحية في العيد الجديد ،حيث إ ّف «عمى المرأة
الديانة
في التّعدي»  ،لعنة حكاء كردت في ّ
ّ

الرجؿ
أف تتمقّى التّعميـ وىي صامتة بك ّؿ خضوع ،وال أجيز لممرأة ّ
أف تتعمّـ وال تتسمّط عمى ّ

حواء ولـ يغو آدـ ،بؿ المرأة
السكوتّ ،
فإف آدـ ىو الذي جبؿ أوال وبعده ّ
بؿ تحافظ عمى ّ
أف الخالص يأتييا مف األمومة إذا ثبتت
أغويت فوقعت في
ىي التي
المعصية ،غير ّ
ّ
ّ

3
السابقيف
أف ّ
عمى اإليماف و ّ
الرزانة»  .يتّضح ّ
صيف (التّكارتي كالمسيحي) ّ
الن ّ
المحبة والقداسة عمى ّ

الرككف ،فالمرأة
مكقعية
كيكرساف
ال ّذكر يشتركاف في ارتباط المرأة بالخطيئة،
ّ
ّ
الصمت ك ّ
ّ

أنتف ّأييا
لمرجؿ حتّى كاف كاف عمى خطأ« :كذلؾ ّ
في ىذيف الخطابيف مدانة ،يجب أف تخضع ّ

اجكف حتّى إذا كاف فييـ مف يعرضوف عف كممة اهلل».4
ال ّنساء اخضعف ألزو ّ

)1
سكية كفمسفة العمـ ،مؤسسة ىنداكم سي أم سي ،المممكة المتحدة( ،د.ط) ،2017 ،ص.12
يمنى طريؼ الخكليّ ،
الن ّ
 )2محمد عبد المقصكد ،المرأة في جميع األدياف كالعصكر ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،ط ،1983 ،1ص .20 – 19
)3

الكتاب المقدس (العيد الجديد) ،سفر رسالة القديس بطرس األكؿ اإلصحاح العاشر ،منشكرات دار المشرؽ ،بيركت

ط ،1988 ،14ص.838

)4

الكتاب المقدس (العيد الجديد) ،سفر رسالة القديس بطرس األكؿ اإلصحاح العاشر ،ص.948
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
النص القرآني ،إذ تنسب الخطيئة إلى آدـ كحكاء
كتختمؼ
مكقعية المرأة في ّ
ّ
الش ْي ُ ِ ِ
س لَ ُي َما َّ
ي لَ ُيما ما ُو ِ
ي
معا ،كىك ما تجمّى في قكلو تعالى(( :فَ َو ْ
ور َ
طاف ل ُي ْبد َ
س َو َ
آت ِيما وقا َؿ ما َنيا ُكما رُّب ُكما ع ْف ِ
ع ْنيما ِم ْف سو ِ
ىذ ِه َّ
َف تَ ُكونا َممَ َك ْي ِف أ َْو تَ ُكونا
الش َج َرِة إِالَّ أ ْ
َ
َْ
َ ُ
َ
َ
الن ِ
قاسم ُيما إِِّني لَ ُكما لَ ِم َف َّ
ور َفمَ َّما ذاقَا َّ
يف ( )21فَ َدالَّ ُىما ِب ُغُر ٍ
الش َج َرةَ
اص ِح َ
ِم َف ا ْلخالِ ِد َ
يف (َ )20و َ َ
ب َد ْت لَيما سوآتُيما وطَ ِفقا ي ْخ ِ
ص ِ
فاف َعمَ ْي ِيما ِم ْف َوَر ِ
ُّيما أَلَ ْـ أَ ْن َي ُكما َع ْف ِت ْم ُك َما
ؽ ا ْل َج َّن ِة َو ُ
َ
َ
ناداىما َرب ُ
ُ َْ ُ َ
َّ
سنا َوِا ْف لَ ْـ تَ ْغ ِف ْر
طاف لَ ُكما َع ُدو ُم ِب ٌ
الش ْي َ
يف ( )22قاال َربَّنا ظَمَ ْمنا أَ ْنفُ َ
ا ْل ِ
ض َع ُدو َولَ ُك ْـ ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُك ْـ لِ َب ْع ٍ
ستَقَر
يف ( )23قا َؿ ْ
خاس ِر َ
اى ِبطُوا َب ْع ُ
ض ُم ْ

َّ
الش َج َرِة َوأَ ُق ْؿ لَ ُكما إِ َّف
لَنا َوتَْر َح ْمنا لَ َن ُكوَن َّف ِم َف
َو َمتاعٌ إِلى ِح ٍ
وف (.1)))25
وف َو ِم ْنيا تُ ْخ َر ُج َ
يف ( )24قا َؿ ِفييا تَ ْح َي ْو َف َوِفييا تَ ُموتُ َ

س إِلَ ْي ِو َّ
ش َج َرِة ا ْل ُخ ْم ِد َو ُم ْم ٍؾ َال َي ْبمَى
َد ُـ َى ْؿ أ َُدلُّ َؾ َعمَى َ
اف قَا َؿ َيا آ َ
الش ْيطَ ُ
كقكلو أيضا((:فَ َو ْ
س َو َ
ِ
ط ِفقَا ي ْخ ِ
ِ
صفَ ِ
اف َعمَ ْي ِي َما ِم ْف َوَر ِ
َّو
َد ُـ َرب ُ
صى آ َ
س ْوآَتُ ُي َما َو َ َ
ؽ ا ْل َج َّنة َو َع َ
( )120فَأَ َك َال م ْن َيا فَ َب َد ْت لَ ُي َما َ
ِ
اى ِب َ ِ
ض ُك ْـ ِل َب ْع ٍ
ض
اب َعمَ ْي ِو َو َى َدى ( )122قَا َؿ ْ
اجتََباهُ َرب ُ
يعا َب ْع ُ
فَ َغ َوى ( )121ثُ َّـ ْ
ُّو فَتَ َ
طا م ْن َيا َجم ً
ع ُدو فَِإ َّما يأ ِْتي َّن ُكـ ِم ِّني ُى ًدى فَم ِف اتَّبع ُى َداي فَ َال ي ِ
شقَى (.2)))123
ض ُّؿ َوَال َي ْ
َ
َ
َ ََ
َ
َ َ ْ
َع ُدو

َعمَ ْي ِو

َخرجيما ِم َّما َكا َنا ِف ِ
ض ُك ْـ لِ َب ْع ٍ
كقكلو أيضا(( :فَأ ََزلَّ ُي َما َّ
ض
الش ْي َ
يو َوُق ْم َنا ْ
ط ُ
اى ِبطُوا َب ْع ُ
اف َع ْن َيا فَأ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ٍ
يف ( )36فَتَمَقَّ ٰى َ ِ
َولَ ُك ْـ ِفي ْاأل َْر ِ
ستَقَر َو َمتَاعٌ إِلَ ٰى ِح ٍ
اب
آد ُـ م ْف َرِّبو َكم َمات فَتَ َ
ض ُم ْ
إِ َّن ُو ُىو التََّّواب َّ ِ
يـ (.3)))37
ُ
َ
الرح ُ
النص القرآني في مسألة اإلغكاء التي اتّخذت في التّكراة كاالنجيؿ سببا
لـ
يفصؿ ّ
ّ

حواء بدأت باإلغواء معتمديف عمى أقواؿ حفّاظ
في الخطيئة« ،لكف بعض
المفسريف ذكروا ّ
أف ّ
ّ

التّوراة مف بني إسرائيؿ الذيف دخموا اإلسالـ» ،4كاليدؼ مف ذلؾ تأكيؿ ىذه الخطابات كاستغبلليا
بحجة الخطيئة المنسكبة
أ
مطكية ّ
الس ّ
ّ
لمسيطرة عمى المرأة ،كابعادىا عف مختمؼ الفضاءات ّ
يديكلكجيا ّ
 )1سكرة األعراؼ ،اآلية [.]25 - 20
)2

سكرة طو ،اآلية [.]123 - 120

 )3سكرة البقرة ،اآلية [.]37 – 36

 )4أحمد سيد محمد ،المرأة في أدب العقّاد ،نشر البعث ،قسنطينة ،الجزائر( ،د.ط)( ،د.س) ،ص.114
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الرأسمالي لمقاومة حركات
إلييا ،كليذا «يعتبر ّ
الديف مف أقوى األسمحة التي يستخدميا المجتمع ّ

شعوب وبالذّات ال ّنساء» .1مف ىنا ارتبطت
مرد والثّورة التي تقوـ بيا الفئات المضطيدة مف ال ّ
التّ ّ
يفسر «اليجوـ عمى المرأة باال نجراح
حواء عند ك ّؿ أزمة ،ما ّ
المرأة دائما بالخطيئة ،كتستدعى ّ

2
فسر األحداث مف خبلؿ األسباب
العربي الذّكوري»  ،ىكذا أصبح خطاب المرأة في العالـ العربي ي ّ

قضية
سائية في
ائية ّ
تجسد في ّ
ّ
الن ّ
الرك ّ
تبرئ ال ّذككرة كتؤثّـ األنكثة ،كىك ما ّ
النصكص ّ
كالعمؿ ،التي ّ

البغية
عية ،التي تككف فييا المرأة ىي الفاتنة كالمخطئة ك ّ
البلّانتماء كالبلّنسب كالعبلقات غير ال ّشر ّ
بالرجؿ إلى أف ييتؾ عرضيا.
التي دفعت ّ

الحساسة التي ال يمكف المساس بيا الرتباطيا بمبدأ أساس
يعد االنتماء مف القضايا
ّ
ّ

اليكية
الركحي كتمغي العقؿ ،ك ّ
ىك األخبلؽ ،كما نعرفو عف ما بعد الحداثة ّأنيا تشتغؿ عمى الجانب ّ

اإلنسانية ،كىك ما تناكلتو ركاية (رائحة ال ّذئب) ل ػػ :سامية بف دريس
يمس
ّ
كاالنتماء جانب ركحي ّ
نكارة التي كانت تعرؼ باسـ سارة بنجاميف ،مكاطنة
التي تحكي عف طمس ّ
ىكية حكرّية بنت ّ

ىكية ككما يبدك
نسية ابنة راشيؿ بنجاميف كجكزيؼ ركماف ،كاكتشفت بعد كفاة راشيؿ ّأنيا ببل ّ
فر ّ
عية كلدت نتيجة فعؿ اغتصاب ارتكبو القائد الفرنسي جكزيؼ ركماف عمى كالدتيا
ىي ابنة غير شر ّ
نكارة.

اإلنسانية المعركفة أك لحقيقة المّكغكس الثّابتة
القيـ
ّ
يمثّؿ ىذا الفعؿ ىدما لؤلخبلؽ ك ّ

سائية الجزائرّية عالـ اإلبداع
الركاية ّ
الن ّ
ىاما دخمت بو ّ
غير القابمة لمتّغيير ،كىك ما يمثّؿ مرتك از ّ

يديكلكجيات
سمية كفضح األ
ّ
الر ّ
المعاصر ،حيف عممت عمى ّ
تقنية اليدـ كالتّشريح لتعرّية الخطابات ّ

لمدة أربعيف
خبأتو ّ
نكارة الذم ّ
الركاية ،حيف كشفت العجكز ّ
ّ
ذىبية ّ
السائدة ،كىك ما حدث في ّ
سر ّ

عاما بعد مجيء سارة  /حكرّية تبحث عنيا.

)1
)2

النشر ،بيركت ،ط ،1972 ،2ص.161
نكاؿ السعداكم ،المرأة كالجنس،
المؤسسة العر ّبية ّ
لمدراسات ك ّ
ّ
نصر حامد أبك زيد ،دكائر الخكؼ (قراءة في خطاب المرأة) ،المركز الثّقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيركت ،ط1

 ،1999ص.51
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الداخمي ،ككشفت عف الحقيقة ،كأخبرت
مد كجزر استمعت العجكز
ذىبية لضميرىا ّ
بعد ّ
ّ

جردوىا مف عالمات األنوثة
نكارة ك ّ
سارة /حكرّية ّ
أف روماف كالدىا «وعصبتو ىـ مف ّ
أف ّ
أميا ىي ّ

قطفوا زىرة شبابيا والذوا بالفرار وخمّفوىا في مواجية الموت ]...[ ،منذ الحدث المّعيف وحالتيا
سببيا ليا جرحاف اعتداء روماف وجنوده»
تتدىور تعاني مف حالة فصاـ ،الشيزوفرانياّ ،

1

سموي األخالقي
سمكىا األخبلقي ،كعميو «تكوف أعمى درجات
ّ
كىذا االعتراؼ ىك الذم حقّؽ ليا ّ

ىويتي انطالقا مف أعماؽ وجداني الخاص» ،2فاعتراؼ
ىي أف أكوف "أصيال" ،أي أف أصوغ ّ

ذىبية بالحقيقة يمثّؿ صدقيا مع نفسيا ،باعتبارىا منبع الحقيقة.
العجكز ّ

قيما مضمرة مثؿ رفض أىؿ القرية ليذه الفتاة  /حكرّية
كما
ّ
نستشؼ في ّ
النص ّ

حيث يتن ّكركف ليا ،كينفكف انتمائيا إلى قريتيـ ،يقكؿ أحد أىالي القرية« :مف تكوف؟ ال أذكر فتاة
أي مف نسائنا مف قريتيا لتخمّؼ بنتا وتعود ،ىذا الخبر ال يقفؿ
المواصفات ،لـ تخرج ّ
بيذه ّ
الدقيؽ وال في كيس القمح ،إ ّنو يتعمّؽ بحياة بأكمميا ،بروح خمقيا المّو
عميو داخؿ مزود ّ

ش ّاباف
القوة
السر؟ ال ،ال ،ىناؾ خطأ بالتّأكيد ،ال ّ
ليخفي ىذا ّ
وأخرجيا إلى األرض ،فمف لديو ّ
ّ
أخزف حكاياتيا واحدة واحدة» ،3ال يريد
مخطئاف ،أنا تاريخ ىذه
القرية أعرؼ ك ّؿ أبنائياّ ،
ّ
أميا ليست مف ىنا ،إ ّنيا غريبة ،وىي ال تعرؼ
أف يمحؽ حدثا كيذا بقريتو «ال ّ
شا ّباف مخطئافّ ،

مس شعرة مف بناتنا ،ك ّنا نحرس
حتّى
ّ
العربية فكيؼ تستطيع حفظ أسماء القرى؟ ال أحد استطاع ّ
تجر وتسمّؿ إلى عريف األسد؟» ،4كصاحب ىذا الكبلـ لـ يف ّكر في الفتاة
ليؿ نيار ،فمف الذي ّأ

كسؤاليا القمؽ عف ماضييا ،كلـ يكترث بحاجة الفتاة كرغبتيا في إعادة تركيب حمقات حياتيا

العزة كالعفّة كال ّشرؼ.
ييمو أف يبعد حدكث ىذا الفعؿ المشيف عف قريتيـ باعتبارىا ّأنيا قرية ّ
ك ّؿ ما ّ

 )1سامية بف دريس ،رائحة ال ّذئب ،ص.231

)2
النقد...
السؤاؿ عف
اليكية (في التأسيس ...ك ّ
ّ
محمد المحيفظّ ،
"ىكية اإلنساف الحديث كالمعاصر عند تشارلز تايمكر"ّ ،
كالمستقبؿ– لمجمكعة مؤلفيف ،ص.98

 )3سامية بف دريس ،رائحة ال ّذئب ،ص.86 - 85
 )4المصدر نفسو ،ص.86
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
نكارة
أميا في األخير بمساعدة مف خالد ابف العجكز ّ
استطاعت الفتاة أف تجد ّ
ذىبية ،كىي ّ

أف خالد ىك خاليا كما ىك رمز
أختو المسكينة التي فقدت متعة الحياة منذ ذلؾ الحدث ،يعني ىذا ّ

دكامة
خصية متفتّحة تخمّت عف التّعصب كالتّقاليد
ّ
لش ّ
المتحجرة ،فاكتشافو الحقيقة لـ يدخمو في ّ

نكارة ،بالعكس فقد كاجو
اإلحساس بالعار كالفضيحة ،كلـ يسع إلى إخفائيا كالتّخمص مف أختو ّ
أميا ،ككاف يدعك كالدتو إلى الكشؼ عف الحقيقة كاممة يقكؿ:
الحقيقة كأخبر سارة ّ
بأف أختو ىي ّ

السقوط؟
«أتساءؿ ما الذي يمنعيا مف ّ
تعرية الحقيقة؟ وىؿ ىناؾ ما يمنع الثّمار ال ّناضجة مف ّ
دعيا تسقط مف تمقاء نفسيا ،دع المشمش األصفر يسقط مف تمقاء نفسو ال تتعب نفسؾ

سرىا ومقاومتو
باعتالء أغصاف ال ّ
أمي حماية ّ
شجرة ،إلى أف يحيف الحيف ،ثـ إلى متى تستطيع ّ

1
المعنكم الذم طاؿ جسدىا ،يجب
المادم ك
نكارة مف العذاب
ّ
ّ
في الوقت ذاتو؟»  ،يجب أف ّ
تتحرر ّ

المتحجرة
تتحرؾ كتقكؿ بيذه الثّقافة
أف تعرؼ سارة  /حكرّية انتمائيا لمجتمعيا ،كيجب أف
ّ
ّ

النطؽ بالمدّنس الذم يعترم ثنايا الثّكرة التي ال يظير منيا إالّ الجانب البطكلي
التي ترفض ّ
الذم قاـ بو الثّكار.

ليست سامية بف دريس ىي الكحيدة التي كتبت عف البلانتماء ،فيذه صالحة لعراجي
المرة
تحدثت عف تشظّي
ىي األخرل ّ
ّ
اليكية في ركايتيا (ما لـ تقمو التّينة اليرمة) ،لكف ىذه ّ

الساردة حياة الفتاة مريـ/
األحداث دارت عكس ما قرأناه في ركاية (رائحة الذّئب) ،حيث سردت لنا ّ

نسية التي ترّبت بيف أحضاف عجكز جزائرّية اعتبرتيا حفيدتيا لكف بعد
كاتالينا ذات األصكؿ الفر ّ

نسية األصؿ كرفضت
كفاة
ّ
أف اسميا الحقيقي ىك كاتالينا كىي فر ّ
الجدة اكتشفت الفتاة مريـ ّ
النشأة كالثّقافة.
كفضمت البقاء عمى ّأنيا مريـ الجزائرّية ّ
االعتراؼ بذلؾ ّ

ىكية الفتاة مريـ كمدل تعمّقيا بانتمائيا
الركاية في مضمكنيا إلى الكشؼ عف ّ
سعت ىذه ّ

الدكر
النفسي ّ
الجغرافي  /المكاني ،الذم يمثّؿ لدييا أحد ّ
قافية ككاف لمعامؿ ّ
ىكيتيا الثّ ّ
محددات ّ

كقيـ ال تريد تغييرىا ،أك إزاحتيا كاستبداليا
ىكيتيا ،ككنيا
متشبعة بعادات كتقاليد ّ
ّ
الكبير في تحديد ّ
 )1سامية بف دريس ،رائحة ال ّذئب ،ص.224
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
سر مجيئيا إلى الحياة .يكفييا ّأنيا لقيت الحب كالعطؼ كالحناف
بغيرىا بعصا سحرّية بعد معرفة ّ

ىكية جديدة
في أحضاف ّ
الجدة التي رّبتيا ،فيي ليست بحاجة إلى شيء آخر ،ليست بحاجة إلى ّ

انية حسب الكاقع (كاتالينا ذات األصوؿ
ممؼ
قررت غمؽ ّ
اليكية األكلى حسب التّاريخ ،كالثّ ّ
ّ
كعميو ّ

ائرية) ،حيث عادت إلى الحديقة كجمست
الفرنسية) ،كالبقاء عمى
اليكية (مريـ ذات األصوؿ الجز ّ
ّ
ّ
الصور
جدتيا كأعادت إخفاء « ّ
سر ّ
الرسائؿ و ّ
الدفتر القديـ وك ّؿ ّ
تحت التينة اليرمة التي حفظت ّ

الممتدة بعيدا في أعماؽ األرض تدفنيا
الصندوؽ القديـ ،تحفر في جذور التّينة
في
ّ
ّ
وكأف شيئا لـ يكف وكأ ّنيا لـ تقرأىا ولـ تعرؼ محتواىا.
ثـ تضع التّراب ّ
كمّيا ّ

اليومية كما
المتوردتيف ،ثـ تنصرؼ إلى شؤونيا
خدييا
تمسح دموعا غزيرة عمى ّ
ّ
ّ

1
الركايات التي رّكزت عمى جكانب/
اعتادت أف تفعؿ دوف التفاتة إلى وراء ، »...كنجد العديد مف ّ

الخاصة
ىكامش أخرل مف الثّكرة الجزائرّية كثيرة ،كلك ّؿ كاتبة أسمكبيا ،كرؤيتيا ،كقراءتيا كطريقتيا
ّ

نصيا.
في نسج ّ

تتحدث عف إثبات ال ّذات ،كتأكيد االنتماء ،لـ تيمؿ أكضاع
سائية الجزائرّية كىي ّ
الركاية ّ
الن ّ
ّ

المتأزمة ،ككف ىذه األحداث تعتبر
النصكص ال تخمك مف عنصر التّاريخ كأحداثو
ّ
الكطف ،فج ّؿ ّ

االقتصادية
اسية ك
فسية
كاتبتيف
جزءا مف حياة
اليف ّ
ّ
السي ّ
أف األنظمة ّ
الن ّ
ّ
كخاصةّ ،
االجتماعية كأحك ّ
ّ
ّ

2
مرت الببلد بأحداث صعبة
كالثّ ّ
قافية ،في فترة ما بيف ّ
السبعينّيات كالثّمانينّيات لـ تشيد استق ار ار  ،فقد ّ

الرسمي بعناكيف مغالطة
منذ ّ
دكف في صفحات التّاريخ ّ
السنكات األكلى مف استقبلليا ،بعضيا ّ
اإلبداعية بيف الفينة كاألخرل.
مغيبا تتداكلو األقبلـ
ّ
كالبعض اآلخر ظؿ ّ

مرت بو الجزائر كحسب ،بؿ أضفت
لـ تكف ىذه األحداث تأريخا لمكضع الذم ّ

الرد عمى مف حاكؿ طمسو
عميو المبدعات مسحة
ّ
جمالية ،حيف عمدف إلى مراجعة التّاريخ قصد ّ

الميمشة ،مثؿ ذكر
يخية
كتشكييو ،كحفرف في أسئمة المسككت عنو ،كأدخمف بعض األحداث التّار ّ
ّ
 )1صالحة العراجي ،ما لـ تقمو التينة اليرمة ،دار ميـ لمنشر ،الجزائر ،ط ،2015 ،1ص .142 – 141
 )2ينظر ،بكجمعة بكشكشة ،التجريب كارتحاالت السرد الركائي المغاربي ،ص .174
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ياسية التي ساىمت في تحرير الكطف كلـ يذكرىا التّاريخ ،أك كشؼ
الس ّ
بعض ال ّش ّ
خصيات ّ

ائيات عف أحداث تاريخّية لـ تفصح
الرك ّ
بعض األحداث التّار ّ
تـ تزييفيا ،حيف كشفت ّ
يخية التي ّ

يخية سابقاّ ،إنيا أحداث جديدة تستجكب الماضي كتدينو ،كتستنطؽ الحاضر كفؽ
عنيا الكتب التّار ّ

الزيؼ التي حجبت الحقيقة.
منظكر
صكر ّ
ّ
نقدم معاصر يفضح ك ّؿ ّ

ترد
يسمى بال ّذاكرة
المضادة ،التي ّ
ّ
يتـ التّركيز في ىذا ّ
النكع مف الكتابات عمى ما ّ
ّ

عمى التّاريخ الجزائرم المغمكط سكاء ما ارتبط منو باالستعمار الفرنسي أـ ما ارتبط بفترة االستقبلؿ
الميمش كالمنفي
الكطني ،كتؤ ّكد عمى كجكد ال ّذات /التّاريخ في مستكاىا الخاـ ،عبر سرد
ّ

ائيات عادت إلى التّاريخ الميمش مف خبلؿ تجاكزىا
يخية ،مثمما حدث مع رك ّ
مف األحداث التّار ّ

أحقية
الميمش
المتعدد ،حتّى يصبح لمتّاريخ
النسؽ المفتكح ك ّ
الرسمي بتكظيؼ ّ
ّ
مركزّية التّاريخ ّ
ّ

ضد سمطة اإللغاء.
الظّيكر كالتّجمّي ،مف أجؿ التّصحيح كالمراجعة ،كاعادة بناء ال ّذات ّ

يؤسس
كما نبلحظ في ك ّؿ ّ
الرك ّ
ائية دكف استثناء حضكر الكطف «كقيمة وكبعد ّ
النصكص ّ

1
اليكية
ال ّنص
ويتأسس ال ّنص بو»  ،باعتبار الكتابة عف الكطف تحيؿ إلى االنتماء ك ّ
ّ

كقيـ التّسامح
لكف ىذا الكطف يعيش كضعا
مأساكيا تغيب فيو ّ
اطية ،كحرّية التّعبيرّ ،
الديمكقر ّ
ّ

كالتّكاصؿ.

اطية كقيمة غائبة يجب استحضارىا
كعميو فالكتابة بالكطف تطرح «
إشكالية ّ
الديمقر ّ
ّ

قافية
في بناء الوطف الذي أصبح يرزح تحت ىيمنة جديدة تتّجو نحو كبث
ّ
دية الثّ ّ
التعد ّ

2
ائية أداة البحث عف الكطف ،مف خبلؿ طرح التّناقضات
صكص
الن
أصبحت
لقد
،
غوية»
ّ
الرك ّ
والمّ ّ
ّ

تكبؿ الجزائرييف كتحاصرىـ
الصعكبات التي ّ
التي شيدىا كالبحث عف البديؿ مف أجؿ تجاكز ّ

قدـ.
كتعرقؿ سيرىـ نحك التّ ّ

جمالية االختبلؼ بمغة اآلخر في كتابات ما بعد االستعمار" ،دفاتر البحث العممي رقـ 10
 )1حسف ازريزم" ،تأسيس
ّ
المحمدية
اإلنسانية،
تمثبلت األنا كاآلخر ،تنػ :حسف ازريزم كأحمد تكبة ،مختبر ترجمة – أدب مقارف ،كمية اآلداب كالعمكـ
ّ
ّ
(د.ط)( ،د.ت) ،ص.75

 )2المرجع نفسو ،ص،ف.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
شعرية المّغة:
 /4في
ّ
نصكصيف
بعد حديثنا عف أىـ المكاضيع التي اشتغمت عمييا المبدعات الجزائرّيات في
ّ

أف كؿ ىذه األقبلـ
ائية ،ننتقؿ إلى البحث في المّغة التي تش ّكمت منيا ىذه ّ
الرك ّ
النصكص حيث نجد ّ
ّ
مرة أخرى
ّ
الن ّ
أكرر ّ
سائية انطمقت في كتاباتيا مف الطّابع ال ّذاتي ،تقكؿ "درويس ليسينج""« :أنا" و ّ

الزماف ما ك ّنا نستعمؿ أنا بؿ "نحف" وك ّنا نف ّكر
"أنا" ،وأنا أقوؿ "ىذا" ،وأف ّكر "ذاؾ" ،لكف في ذلؾ ّ
في "أ ّننا"».1
كاف

ضمير

"األنا"

بالنسبة
ّ

لممرأة

مفتاح

الدخكؿ
ّ

إلى

العالـ

كتحطيـ

ال ّنحف التي كانت مييمنة عمى المجتمعات ،كحاكلت مف خبللو تشكيؿ رؤية لم ّذات كبمكرة عبلقتيا
سائية تدكر حكؿ األنثى
ائية ّ
بالعالـ ،فك ّؿ تمؾ األسئمة التي تجكؿ في عكالـ ّ
الن ّ
الرك ّ
النصكص ّ

تبكأ مكقع البطمة كالعنصر البارز في المتف الحكائي
كأناىا ،كجاءت عمى لسانياّ ،
مما جعميا ت ّ

سائية.2
اليكية ّ
الن ّ
كىك ما يكشؼ عف العبلقة المنصيرة بيف فعؿ الكتابة ك ّ

السياسة
الرجؿ ،أك عف التّاريخ ،أك عف
فحيف تحكي المبدعات في
ّ
ّ
نصكصيف عف ّ

ثقافيا ،في ّف بطريقة مباشرة أك غير مباشرة تجعمف مف األنثى
أك عف أم كضع كاف
اجتماعيا أك ّ
ّ
الميمشة في أغمب األحياف.
البطمة صاحبة دكر
ّ
الضحية ك ّ

لمميمش
قيـ جديدة تنتصر
ائيات «إحالؿ نسؽ بديؿ ينطوي عمى ّ
الرك ّ
بيذا ال ّشكؿ تحاكؿ ّ
ّ

وتأسس لخطاب إبداعي جديد يتّسـ بالطّابع اإلنساني ،لو سمات ال ّنسؽ
والمؤّنث والميمؿ،
ّ
3
السابقة ال ّذكر
الحرية و
المفتوح عمى عناصر
تـ تجسيده في ّ
الرك ّ
ّ
ّ
ائية ّ
النماذج ّ
اإلنسانية»  ،كىذا ما ّ

كاف ىذا حسب طبيعة المكضكعات التي شغمت مساحات الكتابة عند المرأة.

)1
الدار العر ّبية لمعمكـ ناشركف ،بيركت ،ط ،2009 ،1ص.135
دركيس ليسينج ،األنثىّ ،
 )2ينظر ،بكجمعة بكشكشة ،التجريب كارتحاالت السرد الركائي المغاربي ،ص.177
)3
النقد الثقافي ،ص.245
عبد اهلل الغذاميّ ،
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ياحيا
ألف المبدعيف يتعاممكف معيا تعامبل انز ّ
تعتبر المّغة أساس الجماؿ اإلبداعيّ ،

الروائي ،ويخرجيا مف المستوى
الرواية ىي تمؾ المّغة
ّ
الخاصة التي يصنعيا ّ
كبالتّالي« :فمغة ّ

توسع
الميكانيكي إلى المستوى
ّ
االنزياحي الذي يتيح لو أف يس ّخر لغتو بمعاف جديدة كثيرة ّ

الموحية ،تصطنع
اعرية المكثّفة و
داللتيا .وبناء عميو
الرواية الحديثة بمغتيا ال ّ
ّ
ش ّ
ّ
تتميز لغة ّ
الجمؿ و ِ
القصار وتحدث نوعا مف اإليقاع الموسيقي الذي يحدث عند المتمقي ما يعرؼ بالمتعة

1
الداللة ،يبحث
قمقة
لغة
ىي
عمكميا
في
الحديثة
ة
ائي
ك
الر
غة
م
فال
،
الف ّن ّية»
ّ
ئبقية ّ
كمتحكلة كز ّ
ّ
ّ
ّ

التفرد في إبداعاتيـ ،كجاءت ىذه المّغة التي يشترؾ فييا المبدعكف
الرك ّ
ائيكف عف التّميز ك ّ
فييا ّ

مختمفة في تراكيبيا كأساليبيا مف جنس إلى آخر.

الرجؿ فيي حسب الباحثيف تختمؼ عف المّغة التي كتبت
أما ّ
بالنسبة لمّغة التي كتب بيا ّ
ّ

لمرجؿ تعابير
بيا المرأة،
كخاصة المّغة التي كتب بيا عف المرأة ،كىذا االختبلؼ ناتج عف « ّ
ّ
أف ّ
تتعرض
محظورة عمى ال ّنساء ،كما ّ
أف التّعابير ال ّن ّ
الرجاؿ فإ ّنيا ّ
سوية إذا ما استعممت مف طرؼ ّ

2
تخيالتو ،ويبقى في ال ّنياية عاج از
الرجؿ «يكتب عف المرأة استنادا إلى ّ
لالحتقار» ّ ،
ألف ّ

عف تصوير مكنوناتيا ومشاعرىا» ،3كيط أر تغيير عمى نظرة الكاتب إلى إبداع الكاتبة

األدبية تتّسع لمجميع ولمختمؼ
نصيا بذاتيا ،كيقكؿ مرزاؽ بقطاش« :الخريطة
ّ
فمـ يعد بمحؽ ّ
4
أساسيا بؿ منافسا
أف« :المرأة أصبحت شريكا
ّ
الرزاؽ ّ
بوكبة ّ
األحجاـ واألجناس»  .كيؤ ّكد عبد ّ

5
سوية نظرة
في الفضاء والعطاء»  .كيعترؼ إبراىيـ صحراوي مف جيتو« :أنظر إلى الكتابة ال ّن ّ

)1
العالمية) ،منشكرات دار األماف ،مطبعة
الركاية
ّ
(الرىاف عمى منجزات ّ
الركاية المغاربية ّ
عمرم بنك ىاشـ ،التجريب في ّ
األمنية ،الرباط( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.142
ّ

 )2رشيدة بنمسعكد ،المرأة كالكتابة ،منشكرات إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،المغرب( ،1994 ،د.ط) ،ص.84

)3
نسية ركنيو نيرم بطمة "التّائية" ،الفكر العربي المعاصر ،مركز اإلنماء القكمي بغداد
كارمف بستاني" ،الركاية النسكية الفر ّ
ع ،1985 ،34ص.122
)4

نكارة لحرش" ،المرأة الكاتبة في عيكف الرجؿ الكاتب" 14 ،www.alnoor.se ،2010 / 04 / 14 ،فيفرم 2017

11:37سا.

 )5المكقع نفسو ،الساعة نفسيا.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
عزت القمحاوي
طبيعية ،شريطة أالّ تتخندؽ في خندؽ األنوثة المبالغة»  .إضافة إلى المصرم ّ
ّ

النسائي
السعكدم عبد اهلل الفيفي ،كالعراقي أسعد الجبوري ،كغيرىـ كمّيـ لـ ينظركا إلى األدب ّ
ك ّ
الفنية المعركفة لدل الجميع
نظرة
مقكماتو ّ
ّ
تيميشية تمغي إبداع المرأة ،فاألدب كاحد مف حيث ّ
كالتي يحكميا الجنس األدبي ميما كاف نكعو.

نصيا اإلبداعي فػعبر «الكممة نشأ الواقع وتش ّكؿ
كىكذا نسجت المرأة الكاتبة خيكط ّ

ويبني لو واقعا ،يتش ّكؿ ويعاد تشكيمو
نصا،
ثمة يطمب المبدع المّغة حثيثا ليصنع بيا ّ
ومف ّ
ّ
نصا ينجح بالقدر الذي ُيكتب
مرة وحيف،
لتغدو الحياة  -بعبارة ريكور (بوؿ ريكور) ّ
َ
في ك ّؿ ّ
يؤوؿ» .2فالمّغة التي تكتب بيا األنثى مرتبطة بال ّذات نممس
وكذا ال ّنص حياة بالقدر الذي ّ

تحررت مف كطأة العادات المتكارثة
فييا تناسؿ الجمؿ كتكالدىا فيي غير ّ
مقيدة بمدلكؿ كاحد ،فقد ّ
السائدة.
كالتّقاليد ّ

سائية ،قراءة منتجة تبحث
كعميو ال ّ
النصكص ّ
بد أف تككف القراءة التي نق أر بيا ّ
الن ّ

الرؤل التي اشتغمت
النفكس ،أم تبحث في
النصكص ال في ّ
في ّ
ّ
جماليات الكتابة ،كالمكاقؼ ك ّ
أف إبداعيا يتعمّؽ بكيانيا كأنثى ،تحكي عف ىمكميا كمشاغميا «المّغة تحتاج
عمييا،
كخاصة ّ
ّ

توسع المعاني وتسقي الوجو والفكر ،فيكوف الوئاـ واالنسجاـ نسيجا
قداسة األنثى حتّى
ّ
ممكية تتقاسـ
سوية طريؽ
مف اآلماؿ يدفع اآلالـ عف المرأة طالبا لمآؿ ،وىو ّ
ّ
أف ال ّنزعة ال ّن ّ

ّكورية» ،3كىذا ما يعكس كعييا بالكتابة كرغبتيا
الداللة والمعنى عمى
وتفضي ّ
الغيرية الذ ّ
ّ

الرجالي منذ أمد بعيد.
الساحة
ّ
اإلبداعية التي يييمف فييا ّ
في إثبات كجكدىا في ّ
الصكت ّ
)1

نكارة لحرش" ،المرأة الكاتبة في عيكف الرجؿ الكاتب" 14 ،www.alnoor.se ،2010 / 04 / 14 ،فيفرم 2017

)2

حاتـ الكرفمي ،بكؿ ريككر...اليكية كالسرد ،تقػ :أحمد عبد الحميـ عطية ،دار التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت

11:37سا.

(د.ط) ،2009 ،ص.61

((

)3
النسكية (في فضح االزدراء
ناردة السنكسي" ،ال ّذاكرة ال ّذككرّية لمفبلسفة الغربييف ّ
قابمية المرأة لمتّفكير" ،الفمسفة ك ّ
ضد ّ
األنثكم)) كنقضو ،ك((التّمركز ال ّذككرم)) كنقده)– لمجمكعة مؤلفيف ،إشػ كتحػ :عمي عبكد الحمداكم ،دار األماف ،الرباط

الرابطة العر ّبية األكاديمية لمفمسفة ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،منشكرات ضفاؼ ،بيركت ،لبناف ،ط ،2013 ،1ص.22
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
النص الفحؿ كتفكيؾ قداستو كالتّأكيد
ش ّكمت الكتابة
حرر عبر تقكيض ّ
ّ
األنثكية ىاجس التّ ّ

الرجؿ كحده ،كما يعتقد الكثيركف
عمى ّ
أف العمـ كالفكر كك ّؿ ما يتعمّؽ بالعقؿ ليس حك ار عمى ّ

ممف ألغكا دكر المرأة« ،المرأة إذ تكتب تعمؿ عمى تحرير نفسيا ،وتحرير لغتيا وكتاباتيا
ّ
وتجدد وخمؽ
فإف فعؿ الكتابة عند المرأة حياة
ّ
الرجؿ حوؿ المرأة ،وحوؿ عالمياّ ،
مف استييامات ّ

الضغوط والقيود ،فالكتابة عندىا مخاض
تتحرر ،وتنعتؽ مف ّ
ووالدة جديدة .فالمرأة حيف تكتب ّ

1
الرجؿ إزاءىا
ووالدة»  ،فمف خبلؿ القمـ كسرت األنثى تمؾ ّ
النظرة المحتقرة التي كضعيا ّ

حرر الكتابة كترفع حصانتو عمييا ،كتمارس
ألف المرأة تعي ّ
ّ
الرجؿ كت ّ
جيدا ّأنيا عندما تكتب تقتؿ ّ
الرجؿ ،كعميو اتّخذت المرأة الجزائرّية
دكرىا في الحياة كما يجب أك كما
ّ
تحب ،كليس كما يقكؿ ّ

النسؽ
لمدفاع عف حقكقيا كالبحث عف الحرّية التي تنشدىا بيدؼ
مف الكتابة كسيمة ّ
التحرر مف ّ
ّ
محدد.
الثّقافي الذم نظّـ شؤكنيا
العامة كفؽ منظكر ّ
ّ
الخاصة ك ّ

ركحيان كفكرّيا
ىكيتيا ،كارتقائيا بيا
أدركت المرأة
ّ
أىمية الكتابة في تحقيؽ ذاتيا ،كاثبات ّ
ّ

تتحدث عف الكتابة« :حيف أكتب أريد أف أقوؿ
فوزية رشيد كىي
عاطفيا ،كتقكؿ
كنفسيا أك
ّ
ّ
ّ
ّ

ىاما
مف جممة ما أريد أف أقوؿ أ ّنو لو أتيح لي كامرأة أف تكتب فإ ّنيا ستكتب وستضيؼ إبداعا ّ

ألف ىذه الذّات يجب
فإف الكتابة أيضا مشروع مواجية مع الذّات ّ
لمحياة .في نفس الوقت ّ

األنثوية بذات اآلخر
حقيقية ،ليست مف خالؿ مقارنة الذّات التي ىي ذاتي
تكوف أسئمة
ّ
ّ
أف ّ
الذّكوري ،وا ّنما مف خالؿ مقارنة ىذه الذّات بنفسيا وبما يجب أف تحقّقو في الحياة كذات قائمة
لوحدىا».2
اإلنسانية؛ فيي الكحيدة القادرة عمى التّغمغؿ إلى األعماؽ
النفس
السحر عمى ّ
ّ
فممكممة كقع ّ

ميمة لمتّعبير
كالتّأثير في اإلنساف ،كرّبما قمب حياتو رأسان عمى عقب .الكتابة إذف كسيمة
ّ
ِ
المرسؿ
عف المشاعر ّ
الدفينة نحك آخر ينفي محاكلة لتقريب المسافات بيف المرسؿ ك َ
األردنية في العقد األكؿ مف القرف الكاحد كالعشريف) ،دار
سكية
 )1سيى خالد العبد البلت،
الركاية ّ
ّ
الن ّ
ّ
شخصية المرأة (في ّ
فضاءات لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2017 ،1ص.178 – 177
)2

الزائؼ" ،مجمة الكاتبة ،ع ،1994 ،2ص.43
فكزية رشيد" ،خمّصكنا مف أسركـ كمف عطفكـ ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
اخمية ،كالتي تحتاج بيف الحيف
النفس ّ
إليو ،دكف أف نغفؿ ّأنيا كسيمة لمتّنفيس عف مكنكنات ّ
الد ّ

كاآلخر إلى الخركج كلف تجد ليا سبيبلن أفضؿ مف الكتابة كاإلبداع.

الرجؿ الذم قتميا بأكثر مف طريقة قي ار كظمما
الكتابة ىي بمثابة انتقاـ تمارسو المرأة عمى ّ

بوابة الذّكريات) لػػػ :آسيا
تقر بذلؾ مرات ّ
عدة فاطمة بطمة ركاية ( ّ
كعا ار كتسمّطا كجيبل ،مثمما ّ

الناتجة عف نكاىي كأكامر
جبار ،لقد م ّكنتيا الكتابة عف التّعبير عف آالميا كمآسييا كأكجاعيا ّ
ّ
إف اليد الكاتبة المرأة اليوـ تبعث إلى الوجود طفمة منقادة
حريتيا ،تقكؿّ « :
أبييا ،الذم حاكؿ قمع ّ

الرأفة ،ال أماـ انعكاسيا ،بؿ باألحرار أماـ
األوؿ األشعث.
ّ
لحزنيا ّ
وتدونيا بابتسامة ممؤىا ّ
ممحوة واف بدت لي فجأة شبحا .ستسيؿ
انعكاس بنت أخرى :طفمة شرشاؿ قد تكوف دباجة ألنا
ّ
بالسنوات بؿ بالعقود المضاعفة».1
جراء ىذه المسافة
ّ
المقدرة ّ
دموعي أيضا ولكنيا دموع لطيفة ّ

حورية بطمة ركاية "رائحة الذّئب"
"بوابة الذّكريات" ،ول ّ
كانت الكتابة إذف فضاء لفاطمة بطمة ركاية ّ

ىف ،تطرح
ولخالدة بطمة ركاية "تاء الخجؿ" ،كلمريـ بطمة ركاية "ما لـ تقمو التّينة اليرمة" كغير ّ
صكرات التي جعمت مف المرأة
كتعرم
بحرّية
ماضييف كك ّ
ّ
ّ
انشغاالتيف ّ
اقعيف ككذا فضح التّقاليد كالتّ ّ
إنسانا ناقص العقؿ.

ثانيا .ممارسة
ىي« :نبش في الذّات ّأوال وفي اآلخر ّ
فالكتابة كما تقكؿ عنيا "وفاء مميح" ّ
ىويتيا
ترتبط بسؤاؿ
ّ
اليوية ،لذا عندما دخمت المرأة عالـ الكتابة كتبت عف ذاتيا– تجاربيا ّ -

الرجؿ ،عانقت الحرؼ لتسمع صوتيا
نفسيا
ثقافيا -
جسديا–
التي تختمؼ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولغويا عف ّ
ىوية ّ

الزكاؿ كاالضمحبلؿ
المقموع والمكبوت».2ىكذا تككف الكتابة سبلحا فتّاكا ينقذ ال ّذات
األنثكية مف ّ
ّ

في عالـ ال ّذككرة الذم قمع صكتيا منذ األزؿ.

تحررىا مف القيكد ،كفي اآلف ذاتو
كتقكؿ "فاطمة المرنيسي" ّ
ىي ّ
السبيؿ إلى ّ
إف كتابة المرأة ّ
تغير يحدث
فأم ّ
الرجؿ كالمجتمع ال ّذككرم كأنساقو الثّ ّ
قافية مف زعزعة مكانتوّ ،
ىي خكؼ ّ
ّ
 )1آسيا جبار ،بكابة الذكريات ،ص .35 - 34

)2
الرباط ،ط ،2009 ،1ص.13
كفاء مميح ،أنا األنثى ،أنا المبدعة ،منشك ار دار األمافّ ،
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
المأساكم الذم تعيشو
مرد عمى الكضع
ّ
عمى تفكير المرأة ،قد يقكدىا نحك البحث عف طرؽ التّ ّ

تغي ار عمى القكانيف كاألعراؼ كالتّقاليد.
كىذا حتما سيحدث ّ

صية
اإلبداعية لم ّذات
تجربة الكتابة
تنـ عف كعييا ّ
بمادتيا ّ
الن ّ
ّ
ّ
األنثكية إذف ،ىي التّي ّ

إبداعية
األنثكم ،الذم يكشؼ عف رؤية
لتش ّكميا عمى نحك خاص ،عبر لغة الفف كالجماؿ
ّ
ّ

يحكليا مف (ذات) داؿ
كال
ّ
يتحقؽ ذلؾ إالّ مف خبلؿ فعؿ القراءة الذم يقكـ بو القارئ ،كالذم ّ

اللية ،1فالمرأة المبدعة تتعامؿ مع اإلبداع
يعبر عف قيمتيا ا ّ
لد ّ
إلى (ذات) مدلكؿ (المعنى) حينما ّ

مف أجؿ فيـ ال ّذات مف خبلؿ قراءتيا كليس مف أجؿ كتابتيا كتكثيقيا ،بناء عمى ذلؾ نكتشؼ ثبلثة
النحك التّالي:2
عبلقات لم ّذات مع اآلخر في العمؿ اإلبداعي ،كىي التي سنمثّميا عمى ّ
 العالقة بيف الذّات والعالـ :كىي العبلقة التي تتجمّى في الكاقع الذم نعيشفيو ،فك ّؿ ذات ليا آخر ىك العائمة ،المحيط ،المجتمع ،الفضاء ،كغيرىا مف العبلقات التي تتداخؿ
مع ال ّذات في عالميا.
 العالقة بيف الذّات المبدعة وخطابيا اإلبداعي :كىي التي يمكف أف نمثّميا في عبلقةخصيات التي انبنى عمييا الحكي ،فال ّذات
الكاتبة بسارد عمميا الفني
كبقية ال ّش ّ
الراكم) ّ
ّ
(شخصية ّ

يستمد حضكره الفعمي مف رصيد ثقافي
الكاتبة ىي بدكرىا تمثّؿ صكت الكعي الجمعي الذم
ّ

ىك ممؾ لممجتمع كمّو.
النص بقارئو ،يككف
 -العالقة بيف الخطاب الف ّني والمتمقي :كىي التي نمثّميا في عبلقة ّ

النص كيجعمو مكضكعا في دائرة
فييا المعنى ىك القاسـ المشترؾ الذم يمتقي عنده ك ّؿ مف ق أر ّ
اىتمامو.

السيد
 )1ينظر ،محمد أحمد يحيى،
ّ
شخصية المرأة في التّراث العربي (مجمع األمثاؿ لمميداني أنمكذجا) ،تق ػػ :سيد محمد ّ
قطب ،دار كنكز المعرفة لمنشر التكزيع ،عماف ،ط ،2015 ،1ص.39
)2

ينظر ،المرجع نفسو ،ص  40ػ ػ .41
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
إنسانيا ككجكدا في عالـ المّغة
األنثكية كيانا
فالكتابة كاإلبداع ىما المّذاف جعبل مف ال ّذات
ّ
ّ

تعبر
تتقصى بيا كاقعيا كأنثى ،ككاقع
مصنكعا مف الكممات التي
شخصياتيا التي ّ
ّ
ّ

مرد
بمادتيا
عنيا ،كىك ما
يتجسد في عبلقة ال ّذات المبدعة ّ
ّ
ّ
الحكائية ،لكف مع ذلؾ لـ يحقّؽ ىذا التّ ّ

النسؽ
ألنيا ما زالت لـ تتخمّص في أعماقيا تماما مف ّ
اإلبداعي كجكده الفعمي في ال ّذات المبدعةّ ،
طبيعي.
ال ّذككرم الذم عمؿ عمى حرمانيا مف ممارسة حياتيا بشكؿ
ّ

األنثوية في رواية (شطحات أنثى) لػ :عيوف ليمى
خصوصيات الكتابة بالذّات
المبحث الثّاني:
ّ
ّ
الصادرة عف دار الفارابي في طبعتيا األكلى
تحكي ركاية (شطحات أنثى) لػ :عيوف ليمىّ ،

الصمد اليبري"
عدة بسبب كالدىا "عبد
سنة  ،2016عف "آماؿ" التي عاشت انكسارات ّ
ّ
اعيو ،لتكتشؼ في األخير ّأنيا ابنة
الذم ترعرعت في بيتو ،كلـ تحظ باىتمامو ،كلـ
يضميا بيف ذر ّ
ّ
أميا ،كرفضت عائمتيا
رجؿ آخر يدعى "عبد المؤمف البيدري" ،أبكىا الحقيقي الذم عشقتو ّ

الحب
ألنو شاب ينتمي إلى أسرة فقيرة ال يميؽ بمقاميـ .ككانت آماؿ ثمرة ىذا
تزكجيا ّإياهّ ،
ّ
أف ّ

قصتيا مف ّأكليا إلى آخرىا ،دفاعا عف المرأة ،كال عجب
الذم لـ يكتب لو العيش الينيء ،فكانت ّ

لمدفاع عف المرأة
فإف الكاتبات الجزائرّيات في طميعة الكاتبات البلّتي امتشقف القمـ ّ
في ذلؾّ ،

الصمت ،إذ طرحت كجع المرأة
تحر ار مف زمف ّ
كحقكقيا .لقد ش ّكمت الكتابة إذف عند عيوف ليمى ّ

األنثكم مباشرة ليؤ ّكد حقّو في القكؿ كالكتابة
الضمير
مف القير
األبكم بك ّؿ جرأة ،حيف كظّفت ّ
ّ
ّ
كالحياة.

األنثوية إلى اآلخر:
 /1مف الذّات
ّ
ائية عيوف ليمى عمى لساف بطمتيا آماؿ في ركايتيا (شطحات أنثى) مزيجا
ّ
الرك ّ
قدمت لنا ّ

لمدة ستة
الصمد اليبري" البنتو ّ
قصة مف الكاقع المحتمؿ كىي المتمثّمة في تجاىؿ األب "عبد ّ
بيف ّ

أف كالدىا رجؿ آخر يسكف في قرية بيدر
كعشركف سنة ،كاكتشافيا فيما بعد ّأنيا ليست ابنتو ،ك ّ
حب متمثّمة في حكاية ال ّشاب
أقصى غرب الجزائر ،كينتمي إلى عائمة عريقة في األندلس.
كقصة ّ
ّ

السكداء ،إلى جماعة
عمة آماؿ الذم ّ
أحبتو ،لكف انضمامو في زمف العشرّية ّ
عمر ابف ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ضد المفسديف في الببلد ،أكدل
مف
بحجة الكقكؼ ّ
المتشدديف ،كأخذه ّ
ّ
الديف مف منظكر سمبي ّ
بحبو آلماؿ إلى اليبلؾ.
بحياتو كما أكدل ّ

جدىا
قصة آماؿ،
كقصة ّ
ّ
قصة استقت أحداثيا مف التّاريخ ،حيف مزجت بيف ّ
إضافة إلى ّ

ليستقر في بيدر ،حامبل معو معاناة
كبالضبط مف قرطبة ،بعد سقكط األندلس
القادـ مف األندلس،
ّ
ّ

كغض عنيا الكعي األكركبي.
عممية تيجير عرفيا التّاريخ اإلنساني
ّ
أكبر كأعقد ّ

الفنية لم ّذات في ركاية (شطحات أنثى) لػػػ :عيوف ليمى باإلشارة
نبدأ حديثنا عف التّشكيمة ّ

الساردة في فعؿ العرض باعتبارىا فاعمة
السردم الذم يقكـ عمى «إشراؾ الذّات ّ
إلى العرض ّ
وفعاليتو»
في الحكي مف جية ،وفي األحداث مف جية أخرى ،إ ّنيا الذّات المنتجة لفعؿ القص
ّ

1

تعرض الكاتبة حياة البطمة آماؿ التي تعاني الظّمـ مف طرؼ كالدىا كاخكتيا بسرد المتكمّـ

خصيات.
اقعية األحداث
كحقيقية ال ّش ّ
ّ
الذم يكىـ بك ّ
اتية كيعكد
يتبيف لو ّأنو يتخمّمو عناصر الكتابة ال ّذ ّ
ص ركاية (شطحات أنثى) ّ
ّ
المتتبع لن ّ

الركاية إلى نيايتيا ،كىك ما يفضح ارتباطيا
ىذا إلى تكظيؼ عيوف ليمى لضمير المتكمّـ مف بداية ّ
اتية
الضمائر حضك ار في الكتابة ال ّذ ّ
ألف ضمير المتكمّـ مف أكثر ّ
الساردةّ ،
بال ّذات الكاتبة كال ّذات ّ

ككنو يحيؿ إلى ال ّذات كما تحاكؿ اإلببلغ عنو.

تصرح مباشرة عف رغبتيا في التّعبير عف رؤيتيا
الرك ّ
ّ
ائية بتكظيفيا لضمير المتكمّـّ ،
فكأف ّ

كتمردىا ،عمى المجتمع ال ّذككرم ،الذم كاف سببا في تيميش األنثى
لمعالـ كالمرأة ،كعف ثكرتيا ّ

األنثكية
تعبر عف صرختيا التي تقكـ أساسا عمى رؤية مزدكجة لم ّذات
فكرّيا ك
ّ
اجتماعيا ،كما ّ
ّ

لمداخؿ
مف خبلؿ ال ّذات نفسيا كمف خبلؿ اآلخر ،كىك ما يعني البحث في ال ّذات
اعية ّ
األنثكية الك ّ
ّ
كالخارج معا.

)1
النص (بحث في شرط تذكؽ المحكي) ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،المغرب( ،د.ط)( ،د.ت)
لحسف أحمامة ،قراءة ّ
ص.8
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ألف عيوف ليمى قبؿ أف تككف
الرك ّ
ائيةّ ،
الركاية رصدا لسيرة فتاة تعرفيا ّ
بناء عمى ذلؾ تككف ّ

تتقصى أحكاؿ المجتمع ككانت آماؿ إحدل
صحفية،
الكثائقية ،كانت
ائية ،كأستاذة في العمكـ
ّ
ّ
رك ّ
ّ
قصتيا في ركاية تضفي
مرت عمييا في عمميا
ّ
كصحفية ،فحاكلت أف تنسج أحداث ّ
القصص التي ّ
صرحت بو في مقابمة صحفية
عمييا بعضا مف الخياؿ ،حتّى تخرجيا مف طابعيا الكاقعي ،كىذا ما ّ

النيار.1
في قناة ّ

متبنية
الركاية
السطح ،لتبدك أقرب إلى
ىكذا تطفك
ّ
ّ
ّ
الركاية عمى ّ
القصة منيا إلى ّ
خطية ّ

بأنيا ركاية نسائّية تترجـ معاناة
مما يجعمنا نقكؿ ّ
أسمكب البكح ال ّذاتي ،القريب مف الكبلـ ّ
الصحفيّ ،

المرأة.

بأف حضكر ضمير "األنا" يعني كجكد
كثيرة ىي ّ
الدراسات ّ
النظرّية كالتّ ّ
طبيقية التي تقكؿ ّ

بالسيرة
لسيرة ال ّذ ّ
الركاية ّ
الركاية كا ّ
أما "صالح الغامدي" الذم درس مظاىر عبلقة ّ
تداخؿ بيف ّ
اتيةّ ،

السيرة
الركائي ال يعني
أف حضكر ضمير "األنا" في ّ
ّ
ال ّذ ّ
اتية فأ ّكد ّ
بالضركرة التّداخؿ مع ّ
النص ّ

لتبرر
حد ذاتو،
الرواية ليس
كافيا في ّ
ّ
ال ّذ ّ
ّ
اتية ،يقكؿ« :توظيؼ ضمير المتكمّـ في ّ
اقعية
الرواية إلكساب نصوصيـ
تقنية
مصداقية وو ّ
ّ
ّ
مثؿ ىذا التّرابط ،فيذه ّ
سردية يوظّفيا كتّاب ّ

الراوي ،البطؿ».2
مف خالؿ اإليياـ ّ
بأف ال ّنص يروي سيرة ّ

تردد
النسؽ ال ّذككرمّ ،
ركاية (شطحات أنثى) ركاية تجربة ،تجربة امرأة عانت مف كقع ذلؾ ّ

آماؿ« :كـ أشبو وىراف...

كمتانا أنثى ...وكمتانا تناـ بوجع!!
نغفو ىناؾ خمؼ القمر ...فال شمس تدفئنا وال ضوء يوقظنا غير نغزة تخزنا بيف فينة
وأخرى كأ ّنيا تفتقد الحياة داخمنا []...
)1
تتحدث عف المرأة ،مقابمة صحفية في قناة النيار الجزائرّية-3 ،
تتحدث عف الركاية "شطحات أنثى" التي ّ
عيكف ليمى ّ
7:16 ،2016 -11سا.
)2
ذاتية الركاية العر ّبية" ،مجمة عبلمات ،ج ،1المجمد ،2004 ،13ص.52
صالح الغامدم" ،سير ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الوجع؟؟
اسألوه ع ّنا..
يتناسؿ فينا ..مجنوف بصوت اآله ..محموـ كيائس وجد فينا قداسة المزار.1»..
بيية كىراف ،معاناة
السردم مدل معاناة ال ّذات آماؿ مف القير ،كىي بمثؿ ال ّ
يقكؿ ىذا الممفكظ ّ

الدؼء.
المدينة
الضكء ك ّ
المجردة مف ّ
ّ

الركائي ال ّذاتي
فني ،يميؿ إلى ّ
النكع ّ
يتحرؾ الفعؿ ّ
ّ
الركائي عند عيوف ليمى ضمف فضاء ّ
المتصدعة
ذاتية ،تصدر عف فرد ينتدبو الكاتب لترميـ ذاكرتو
الذم يضع أماـ القارئ مادة
ّ
تخيمية ّ
ّ

الساردة
كاستجماع شظاياىا المتناثرة عبر ّ
الزمف ،كيتّضح ذلؾ في قكؿ البطمة كىي تتماىى مع ّ

بالبغية ،حيف تقكؿ« :تراني أشبييا
في سؤاليا ىؿ تشبو في معاناتيا كحزنيا كىراف التي نعتكىا
ّ
حد
حقّا؟ ..تياجر بذاتيا دوف خوؼ ..كبرياء ..أيعقؿ أف أكوف مثميا جوزاء العواطؼ؟ ..إلى ّ
شيوة؟ ..مف أيف لي ك ّؿ ىذا االنتماء إلييا؟..
وحد ال ّ
حد ال ّنقاء ّ
وحد االنفتاح؟ّ ..
التّطرؼ ّ

وك ّؿ ىذا اإلحساس؟ ..إ ّنيا ممكي أنا.2»..

الفردية ،بإفساحو ليا متّسعا
خصية
يتميز ىذا ّ
ّ
النكع مف الكتابة باألنا ككنو األقرب إلى ال ّش ّ
ّ

مما يش ّكؿ لمعات سكداء تقظّ المضجع كتنغص
لمبكح ،كآفاقا
ّ
لمتحدث عف التّجربة ،كافراغ جعبتياّ ،
عمييا العيش ،تقكؿ« :ىكذا تظمـ وىراف ..وأظمـ أنا األخرى ...وىراف التي يتركيا والدي((عبد

الصمد اليبري)) ك ّؿ مرة بحكـ عممو بالتّجارة ..بات الطّريؽ إلى إسبانيا بال ّنسبة إليو كالخروج
إلى حديقة البيت والعودة منو مف جديد..
أتخيؿ ما سيحضره لي ((سي اليبري)) تاجر الجممة المعروؼ..
وفي ك ّؿ
سفرية لو ّ
ّ
بيدية ال تخطر عمى باؿ أحد؟
ربما سيفاجئني ّ
ألعبة ستكوف؟ أـ كسوة؟ أـ ماذا؟ ...أـ ّ
)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،دار الفارابي ،بيركت ،لبناف ،ط ،2016 ،1ص.10 – 9

 )2المصدر نفسو ،ص.11
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
أو ليست إسبانيا ساحرة؟!
مدة سفره..
يستوطنني الفرح ..يجتاحني طوؿ ّ
ساذجة أنا أحمـ بك ّؿ شيء]...[.
أقبؿ أبي وعيناي المضيئتاف ترمقاف الحقائب الغميظة..
ويوـ رجوعو أىروؿ سريعاّ ..

يوزع تمؾ اليدايا عمى أحمد ورانيا
يعرييا ..ثـ ّ
دقّات قمبي تتسارع وىو يفتحيا ..يفرغياّ ..

كتتفحص نظراتو
ىدية والدتي إلييا ،1»..تترقّب حركات أبييا،
ليقدـ
وزينب ..ثـ ينتقؿ
ّ
ّ
ّ
عاطفيا« :وانتيى األمر..
كاذا بو يذىب باتّجاه غرفتو تاركا ابنتو تعيش خرابا
ّ

أشيعو بنظراتي
ييروؿ إلى غرفة نومو ..ويصفع ّ
بشدة بابيا ..وأنا ال أممؾ إالّ أف ّ

وكفى]...[..

ىديتي أنا أيف ىي؟[]...
ىدية فإذا بي أكتشؼ أنّي ال شيء لديؾ ..ىكذا كانت خياراتؾ
كنت أبكي فقط حقي في ّ

الصغير آنذاؾ ..وىكذا تجمّت خيباتي القائمة.2»..
التي لـ يفيميا عقمي ّ

الساردة آماؿ بسبب كالدىا الذم يمارس
يمثّؿ ىذاف المقطعاف مجمؿ القكؿ لما تعانيو ال ّذات ّ

الضرب
بقية األشكاؿ كالتّيديد ك ّ
عمييا شكبل مف أشكاؿ العنؼ كالتّجاىؿ ،كىك ال يق ّؿ خطكرة عف ّ

األنثكية مع ذاتيا
الركاية ىي خيط متّصؿ بيف ال ّذات
ّ
حرش ،كال ّشتـ ،ك ّ
السب ،فك ّؿ ّ
كاالضطياد ،كالتّ ّ
تأزـ نفسي مع نفسيا كمع اآلخر ،نتيجة كضع اجتماعي منيار ىك تشظّي
كمع اآلخر ،كلحظة ّ
محدداف ،ىما (ال ّذات آماؿ كاآلخر كالدىا) ،كىناؾ معاناة صريحة
ثمة مرسؿ كمتمقي
ّ
ّ
اليكيةّ ،

الركائي تتمثّؿ في التّجاىؿ التّاـ.
في أعماؽ ّ
النص ّ

)1
)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .13 – 12
المصدر نفسو ،ص.14 - 13
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الداخمي كاآلخر (الكجع) في ك ّؿ صفحات
الساردة في حكار مفتكح مع أناىا ّ
نجد األنا ّ

األنثكية
يتغير فال ّذات
الركاية ،كسفر مف ال ّذاكرة إلى المّحظة
ّ
أف ال شيء ّ
ّ
الراىنة ،لكف يبدك ّ
الحياتية ّ
ّ

التي تذىب إلى حكار مع ماضييا ال تجد إالّ رغبة في حاضر جديد مستق ّؿ ،لكف قانكف الجماعة
األنثكية كاألخر" ،كيمنح القارئ
ثنائية "ال ّذات
ّ
يصدىا عف تحقيؽ مبتغاىاّ ،
ّ
فالنص يعيد ىنا تشكيؿ ّ

يمس مكقع كؿ طرؼ ،حيث يككف اآلخر منطمقا
ممارسة ىذه الخاصّية باقتراح ترتيب عكسي ّ

األنثكية
األنثكية كليس العكس ،تمغى كمّية سمطة ال ّذات
في تحديد الطّرؼ الثّاني الذم ىك ال ّذات
ّ
ّ
يؤدم حتما
التي تعاني مف الكجع الستحكاذ اآلخر عمييا كحصكلو عمى
األفضمية ،كىك ما ّ
ّ

كميا.
إلى تيميش ال ّذات
األنثكية تيميشا ّ
ّ

سائية بكثرة «كرد فعؿ
الركاية ّ
الن ّ
ّ
تفسر الباحثة "كارمف البساني" حضكر ضمير "األنا" في ّ

"شادية قناوي"
الدائـ الذي كاف يحيط بوجودىا» ،1الفكرة نفسيا أشادت بيا
عمى التّشكيؾ ّ
ّ

النمطي
لمنمكذج ّ
سائية إلى رفض المرأة ّ
الركاية ّ
الن ّ
التي أرجعت حضكر األنا بشكؿ ممحكظ في ّ

نصيا في العالـ اإلبداعي كما يييمف
الذم فرضو اآلخر عمييا ،ليذا لجأت إليو كي تييمف بو عمى ّ

الرجؿ عمييا عمى أرض الكاقع.2
ّ

سائية الجزائرّية المعاصرة بيف الكتابة
تشتغؿ معظـ ّ
الركاية ّ
الدراسات ّ
الن ّ
الن ّ
قدية التي تناكلت ّ

الركاية ضمف
كالكعي بال ّذات عمى مكضكع ال ّذات
ّ
جرنا إلى الحديث عف ىذه ّ
األنثكية ،كىذا ّ

األنثكية المضطيدة ،التي أخذت حي اّز معتب ار في ىذا العصر فػبمزج
الركايات التي تحكي عف ال ّذات
ّ
ّ
الركاية
عيوف ليمى بيف الكاقع ،كالتّاريخ ،كال ّذات ،خمقت مستكا ت ّ
خيميا انبنى عمى تشكيؿ ّ

مف خبلؿ تمؾ العبلقة التي تحكـ ال ّذات بالكاقع ،كبالعالـ ،عف طريؽ لغة البكح كالكشؼ.

)1
المرجعيات) ،مركز النشر الجامعي ،تكنس( ،د.ط)
اتية في األدب العربي (بحث في
ّ
السيرة ال ّذ ّ
جميمة طريطر ،مقكمات ّ
 ،2004ص .671 – 670

 )2ينظر ،المرجع نفسو ،ص .673
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ائيا ،أل ّني استطعت مف خالؿ
ائية تقكؿ كما يقكؿ بمزاؾ« :أنا سعيد لكوني رو ّ
الرك ّ
ّ
ككأف ّ

شخصيات أبطالي أف أبوح بك ّؿ ما لـ أكف أجرؤ عمى البوح بو بنفسي» ،1حيف كشفت
ّ

الصمد اليبري" ،فقد سعت آماؿ إلى إقناع القارئ
الصراع القائـ بيف ال ّذات "آماؿ" ك"األب عبد ّ
عف ّ

لتعزز مكقفيا
فسية
بحقيقتيا
المتأزمة ،فاستعممت ضمير المتكمـ "األنا" ّ
ّ
المأساكية ،كظركفيا ّ
الن ّ
ّ
السكاء
يخكؿ ليا كجكدىا الفعمي في ّ
النص كفي الكاقع عمى ّ
باعتبار ضمير "األنا" ىك مف ّ

مصداقيتو إالّ بحضكر قارئ نمكذجي يف ّكؾ شفرات األلـ كالتّمزؽ كال ّشتات
كىذا بدكره ال يحقّؽ
ّ
الذم تعاني منو أماؿ منذ طفكلتيا.

قكم لممرأة ال ّساردة كليس المرأة المسركدة
تتميز ركاية (شطحات أنثى) بحضكر
ّ
ّ

األنثكية كليست كتابة ليا ،كىك ما ينسجـ ككاقع
الركاية كانت إعادة لفيـ كقراءة ال ّذات
ّ
لياّ ،
ألف ّ
الرجؿ
الصامتة،
األنثكية
ال ّذات
ّ
ّ
ّ
الميمشة كالتّابعة ك ّ
فالصمت كفعؿ إلزامي يمارسو ّ
المغيبة ك ّ

الرفض ،كىك يعكس اإلدانة
عمى المرأة ىك انتياؾ لحقيا اإلنساني في إبداء رأييا بالتّأييد أك ّ

أنثكية تق أر حقيقة كجكدىا
الصريحة التي يحمميا ّ
فنية لذات ّ
النص لآلخر ،كما يمثّؿ بداية تعبيرّية ّ
ّ

النسؽ ال ّذككرم «فالذّات في ىذا األفؽ مفتاح فيـ العالـ في ثوابتو
المضطيد مف طرؼ ّ

2
الساردة بقراءة ذاتيا كليس كتابتيا ،فيي تسعى إلى التّفكيؾ
ّ
ومتغيراتو»  ،كمنو تطالب ال ّذات ّ

لعممية القراءة.
يعد مرحمة الحقة
كالتّحميؿ أكثر م ّما تيدؼ إلى البناء الذم ّ
ّ

األنثكية
أف ركاية (شطحات أنثى) قراءة لم ّذات
ككنات ّ
ّ
الن ّ
صية التي تؤ ّكد عمى ّ
كمف الم ّ

الداخمي الذم تعي كتق أر مف خبللو ال ّذات آماؿ ذاتيا
كليست كتابة ليا ،تكفّرىا عمى الحكار ّ

يعد الطّريقة األكثر مك ار وحيمة لتبرئة الكاتب مف األفكار التي ال يرغب
«ىذا ال ّنوع مف الحوارات ّ
إف الكاتبة
خصية التي
في التّورط فييا مف خالؿ وضعيا عمى عاتؽ ال ّ
ّ
تتحدث عنيا [ّ ]...
ش ّ
)1

بمزاؾ نقبل عف :نزيو أبك نظاؿ ،تمرد األنثى (في ركاية المرأة العربية كببمكغرافيا الركاية النسكية العربية) ،المؤسسة

العربية لمدراسة كالنشر ،بيركت ،ط ،2004 ،1ص .15

)2
النشر
الركاية (دراسات في الكتابة
الرافديف لمطباعة ك ّ
ّ
األدبية) ،دار شيريار ،دار ّ
نكر الديف صدكؽ ،ركاية ال ّذاكرة كذاكرة ّ
كالتكزيع ،البصرة ،العراؽ ،ط ،2017 ،1ص.14
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تعد
اخمية
تصبو إلى نشر أيديولوجيتيا الحاضرة باستمرار .وبالتّالي ّ
مف خالؿ الحوارات ّ
ّ
الد ّ
ليف ستا ار منيعا يحتميف بو لطرح
قنية إحدى األساليب
ائيات ،إذ توفّر ّ
ّ
الرو ّ
ىذه التّ ّ
المفضمة لدى ّ

1
الركاية حيث جعمت
تورط»  ،كىك ما قامت بو عيوف ليمى في مكاضع ّ
أفكار ّ
عدة مف ّ
ىف دوف ّ

بودي أف أقوؿ
آماؿ تثكر عمى التّجاىؿ الذم يؤذم المرأة في إحساسيا كعمقيا ،تقكؿ آماؿ« :كاف ّ

((
يقدمونيا
ىدية حتّى لو كانت بال قيمة ..ارمني بمناشؼ الغيثاف
العطرية التي ّ
ّ
لو :امنحي ّأية ّ

ىدية ..امنحني
في الطّائرة وانظر كيؼ سأغمؽ عمييا في عمبة
فخارية ..ستكوف لي أعظـ ّ
ّ

الرجاء وارمني بقميؿ مف األمؿ ..أو ليس اسمي مرادفا لألمؿ..أـ اختمطت لديؾ فيو الحروؼ
ّ
))
ثانية إلى ذاتي..
فغرؽ في األلـ؟! ..ولكف بريؽ االستشفاؼ في عينيو كاف يممع فأعادني ّ

خاليا مف ك ّؿ بريؽ .كأ ّنما
كـ تريدىا موجعة تجنياتؾ يا والدي؟؟؟ تريد أف يصمني المعنى كامال ّ
الزمني.2»..
يستيويؾ أف أبقى خارج حسابؾ ّ

الداخمي الذم جرل بيف آماؿ كذاتيا ،ال ّذات التي «ال تممؾ ذاتيا
يعكس ىذا الحكار ّ
داخميا عميقا في الذّات
ألف ىناؾ انشطا ار
وال تعييا ك ّؿ الوعي ،وال تتح ّكـ فيياّ ،
ّ
3
دالليا مرتبطا بصراع ال ّذات
بيف ما ىو في واقعيا ،وبيف صورتيا عف نفسيا»  ،كما يمثّؿ ّ
بعدا ّ

داخمية تعاني
الصغر ،كتظير حقيقة ال ّذات المرىكنة بأنا
ّ
ّ
األنثكية مع ذاتيا التي تعاني القير في ّ
الرىيب.
تتحدث مع أناىا كي تخفّؼ بعضا مف ّ
الكبت فبل تجد نفسيا إالّ كىي ّ
حدة ىذا ّ
الصمت ّ

األنثكية لذاتيا ىي قراءة لتاريخ أشكاؿ الحرماف كالتّغييب التي كاف يقكـ
قراءة ال ّذات
ّ

اإلبداعية
بيف
بيا المجتمع
ّ
ّ
الرك ّ
ائيات إلى الماضي في تجار ّ
ضد المرأة ،كعميو كانت عكدة ّ

حكائيا ،كاّنما ىك سبيؿ لفيـ القير كالكبت الذم تعاني
كاستنطاقو ق ارئّيا ليس ىك نبش في ال ّذاكرة
ّ
)1
ائيات االستعمار كالمرأة المستعمرة في الجزائر – مساىمة في دراسة األدب االستعمارم بالجزائر في
سكينة مساعدم ،رك ّ
مر :سميماف عياش ،مكفـ لمنشر ،المؤسسة الكطنية لمفنكف
النص فاألكؿ مف القرف العشريف  ،-تر :نادية األزرؽ بف جدة ،ا
ّ

المطبعية ،الجزائر( ،د.ط) ،2012 ،ص.387 – 386

)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.20

تكاممية ،المركز الثقافي العربي( ،د .ب) ،ط ،1992 ،1ص.77
 )3محمد سبيبل ،اإليديكلكجيا نحك نظرة
ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
سائية عند فرويد الذم يؤ ّكد
النفسي ّ
منو المرأة ،كىك ما اتضح مع التّحميؿ ّ
لمدراسات ا ّلن ّ
قوية» ،1كقد أشار التّحميؿ
عمى « ّ
أما وظيفتيا فيي ّ
أف بنية الذّات األ ّ
نثوية ضعيفة ومف ّككةّ ،

لمسمطة
السمطة
ّ
ّ
النيائي عنده إلى ّ
األنثكية في آخر المطاؼ «ليست سوى تمثّؿ عميؽ وال واع ّ
أف ّ

يؤدي بالمجتمع إلى القمؽ عمى وجود المؤّنث
األبوية،
فتطرؽ لمسألة الثّقة باألنثى الذي ّ
ّ
ّ
متنوعة دوف رقابة ،مخافة إغوائيا وانحرافيا ،فالمرأة عند اكتشاؼ جسدىا تعاني
في فضاءات ّ
مف مصادرة المجتمع ليذا االكتشاؼ ،فتنتقؿ المصادرة إلى الجسد ذاتو ،وبالتّالي لما يصدر

الزواج
قيـ المجتمع المتمثّمة في طقوس عقد ّ
عنيا مف لذّة ،مخافة اشباعو خارج ّ

أف مسألة الفرد في التّحميؿ ال ّنفسي تجري ضمف ذاتو» ،2كعميو المشكمة التي تعاني
مف حيث ّ
الرجؿ
األنثكية تعكد في تفاصمييا إلى طبيعة العبلقات
منيا ال ّذات
االجتماعية التي ّ
ّ
ّ
يؤدم فييا ّ
الرئيس.
ّ
الدكر ّ

خارجيا بيف ال ّذات /آماؿ ،كاآلخر  /كالدىا
الداخمي نجد حكا ار
باإلضافة إلى الحكار ّ
ّ

السرد واستعماؿ المونولوج
ال يخرج عف نطاؽ الفضاء
األنثكم ،حيث عمدت إلى «تكسير ّ
خطية ّ
ّ

3
الصمد اليبرم تارة أخرل
واالنفتاح عمى ّ
الداخؿ» تارة ،كنقمت الكبلـ المتبادؿ بيف آماؿ كعبد ّ

كالحكار الثّنائي (المباشر) اآلتي الذم جرل بيف آماؿ ككالدىا يكشؼ عف لحظة ت ّأزـ مف خبلؿ
ككعيا ،ىما الفتاة /آماؿ
لشخصيتيف مختمفتيف جنسا كتجربة
إيضاح نقطة تصادـ كعييف
ّ
ّ

تتخصصي؟
الصمد اليبرم« :مبروؾ البكالوريا ..فيما تريديف أف
ّ
كاألب  /عبد ّ
ش......كرا....
أتخصص في األدب العربي
أريد.........أريد أف
ّ

)1
سائية ،سمسمة
النكع االجتماعي (الجندر) تمثّبلت الجسد األنثكم في الكتابة ّ
النسائي ك ّ
النقد األدبي ّ
عبد النكر إدريسّ ،
الن ّ
دفاتر االختبلؼ ،المغرب ،ط ،2011 ،1ص.135

 )2المرجع نفسو ،ص،ف.

)3
االجتماعية
النسكية (التمقي ،الخطاب كالتّمثبلت) ،المركز الكطني لمبحث في األنثركبكلكجيا
محمد داكد كآخركف ،الكتابة ّ
ّ
كالثقافية ،منشكرات  ،CRASCكىراف( ،د.ط) ،2010 ،ص .32
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ماذا؟ أدب عربي؟؟ ىؿ جننت؟ أدب عربي في بيتي؟؟
العامة..
إلي كما لو كنت قد خرجت عف اآلداب
ّ
ّ
حدؽ ّ
شعر
يتغير ..يتّجو نحو العمـ ..ارمي عنؾ عباءة ال ّ
اقعية ..العالـ ّ
كفاؾ مياترات ..كوني و ّ

والخزعبالت..

ولكف يا والدي ..اإلنساف في حياتو بحاجة إلى العقؿ والقمب ..والمنطؽ واإلحساس..
1
تعبر عف رغبتيا في دراسة
كلما حاكلت أف ّ
ولك ّنو يحتكـ لمعقؿ( .أجابني ّ
بقوة المّفظ)» ّ ،

األدب العربي قاطعيا بصكت جازـ قائبل:

االقتصادية
ستتخصصيف في العموـ
«األمر محسوـ ..اتّصمت بعميد الجامعة..
ّ
ّ
قمت في نفسي((:األمر محسوـ والقدر محسوـ ..والعذاب كذلؾ ..وماذا بعد؟)).
اختر أنت حيث تريدني أف أكوف]...[..
بأبوتو؟».2
ماذا أريد أنا غير والد يعترؼ ّ
يمثّؿ األب كجية نظر تجاه نفسو ككاقعو كجزء مف ك ّؿ ينتمي إليو كيتفاعؿ معو ،لـ يأت
يمتؼ نحك الخارج
مشبعا برغبة حكارّية
يمتؼ حكؿ ذاتو كال ّ
فإنو ّ
ألنو عندما ّ
يتحدث ّ
طاغيةّ ،
ّ
كبلمو ّ

خصية بالخارج
خصيات األخرل كال ينصت إلى رأييا ،فارتباط ال ّش ّ
كمف ثّـ فيك ال يتعامؿ مع ال ّش ّ

وتجدد األحاسيس».3
المكلد األساس لمحكار الذم يد ّؿ عمى «انفعاؿ وعدـ استقرار
ّ
ىك ّ

 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.53 – 52
 )2المصدر نفسو ،ص.53

)3
النظر في ركايات األصكات العر ّبية ،اتحاد الكتّاب العرب ،دمشؽ( ،د.ط)2009 ،
عبد الحسيب التّبلكم ،كجية ّ
ص.61
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
يقرر مصيرىا ،كتصرخ في عمقيا :أريد أبا يعترؼ
تصمت آماؿ كال تقكؿ حرفا أماـ رجؿ ّ

بأبكيتو كال شيء آخر ،فتكتّر العبلقة بينيا كبيف أبييا كالتّجاىؿ الذم طبع معاممتو ليا جعميا
ّ
تتساءؿ ىؿ تنتمي فعبل إلى ىذه األسرة«:ػػػ ىؿ أنا ابنتؾ يا أمي؟
ػػػ طبعا آماؿ ..أنت نور عيني.
لما يغمرني إحساس رىيب ..أ ّنني لست ابنتؾ؟
ػػػ أقسـ إ ّنؾ ابنتي.
ػػػ ال يكفي ..احمفي عمى المصحؼ.
وحؽ ال لّة مكة ..وحؽ جاه ال ّنبي أنت ابنتي.
ػػػ أقسـ إ ّنؾ ابنتي..
ّ
سماؾ
ىؿ نسيت امرأة الحمـ آماؿ؟ لقد أرادؾ اهلل عمى ىذه األرض ..ىو مف ّ

يا آماؿ.1»..

سر دفينا ال تريد األـ اإلفشاء
أف ىناؾ ّا
أميا ،كتشعر في أعماقيا ّ
لـ تعد آماؿ تثؽ بكبلـ ّ

كلما أقبمت آماؿ عمى االنتحار باحت ليا األـ
بو ،كقد يشرح ىذا الكره الذم ّ
يكنو أبكىا لياّ .
بما تخفيو في صدرىا منذ سنيف طكيمة عف حقيقة أبييا« :آماؿ سامحيني يا ابنتي ..غبنتؾ

معاي..ال تكرىيني آماؿ.
أف والدتي تعتذر عف سنوات االستسالـ ..سنوات الخنوع واإلذالؿ التي ذقت
أظف ّ
كنت ّ
تحدثني عف اليتـ العاطفي الذي عايشتو ..لـ أفيـ ماذا تقصد..
أظف أ ّنيا ّ
جميع نكياتيا ..كنت ّ
إف ما وراءىا خطير ورىيب!!..
أف وراء
األكمة ما وراءىا ..بؿ ّ
الصغير لـ يدرؾ ّ
ذلؾ ّ
أف عقمي ّ
ّ
أحب الحياة.2»..
ال تقولي ىذا يا ماما ..سامحيني أنت ..لـ أستطع أف أعيش ..لـ أستطع أف ّ

)1
)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.40 – 39
المصدر نفسو ،ص .127
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
كفي ىذه المّحظة ستعرؼ الفتاة ما لـ تتكقّعو إطبلقا« :آماؿ ،ال يوجد وقت ..دعيني
أصارحؾ ..باباؾ شخص آخر بنتي..
كنت أظ ّنيا تيذي ..ابتسمت وكفى..
آماؿ ،اسمعيني ..أبوؾ في ((بيدر)) ىناؾ ..سامحيني ..سامحيني بنتي!!..
شيب ..وال ّنحيب مف صدري
كأف ّ
الزمف توقؼ ..بدأت األسئمة تتياوى في ذاكرتي كال ّ
ّ
يرتفع]...[ ..
وأنت؟ ىؿ أنت أمي؟؟؟
الدنيا لكي تعيشي..
نعـ حبيبتي أنا أمؾ ..حممتؾ في بطني ..وحاربت ّ
الصوت قد اختنؽ..
الرعشة ّ
تمؼ جسدي ..و ّ
قمت و ّ
الزنى.1»..
إذف أنا بنت الحراـ ..إذف أنا بنت ّ
السرد إلى زلزاؿ داخمي
يفضي ىذا الحكار الذم جرل بيف األـ كآماؿ كالذم رافقو مشيد مف ّ

ييز آماؿ مف العمؽ ،جاء الىثا كمفعما بالقسكة ،كعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ استراتيجي ،ىك انتياؾ
ّ
ألف األـ
الصمت الثّقافي الذم فرضتو ظركؼ
ّ
قاسية عمى تجرية األـ كذاكرتيا كصكتياّ ،
حالة ّ
الضائعة بيف جدراف منزؿ لـ يمنحيا سكل
تركت آماؿ ألكثر مف ربع قرف ،كىي تبحث عف نفسيا ّ

األلـ ،كالكجع الذم سكف كيانيا كزعزع ثقتيا بنفسيا.

المحممة بالمعاني المباشرة
كبيذا تككف ىذه المشاىد الحكارّية ّ
السريعة ،كالمكجزة ،ك ّ

حينا ،كغير المباشرة حينا آخر ،ىي التي طرحت «نسقيف األوؿ مذ ّكر قامع متعاؿ ،واآلخر مؤّنث

األنثوية ويصادر
ميمش [ ]...وىي رموز لمقير االجتماعي الذي يحاصر الكينونة
مقموع
ّ
ّ

)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .128 - 127

~ ~ 59

اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
خصيات
مباىجيا»  ،يعمؿ الحكار عمى تطكير المسار ّ
الدرامي لؤلحداث ،كالكشؼ عف رؤية ال ّش ّ

الركاية ،حيث يسعى الحكار إلى «تعزيز األثر المراد تركو لدى القارئ
كأكضاعيا ّ
الن ّ
فسية في ّ
يصب في مرامييا ،فتجعؿ االنتقاد الالّذع لممجتمع مح ّؿ
فإف الكاتبة توظّؼ نصوص الحوار بما
ّ
ّ

2
ألنو يؤ ّكد
الدراسة عمى لساف أفراده ،أي ال ّ
ّ
الركايةّ ،
ش ّ
خصيات» ّ ،
إف الحاجة إلى الحكار أساس في ّ

الناس تتجمّى سماتيـ كطبائعيـ
خصية كعدـ استقرارىا
ّ
كتجدد أحاسيسيا ،ففي أحاديث ّ
استقبللية ال ّش ّ
ّ
كأفكارىـ كجزء مف نكاياىـ.

كعميو تككف الظّركؼ التي عاشتيا األنثى آماؿ ،ىي المّبنة األساس التي تمحكر حكليا
حساس ىك العاطفة
الرك ّ
ائية في تشكيؿ حكايتيا مف كتر ّ
الركاية ،حيث انطمقت ّ
مضمكف ّ

أم ركاية.
التي ال تخمك منيا ّ

حميمية بيف طرفيف
عندما نقكؿ العاطفة ّأكؿ ما يتبادر إلى أذىاننا ىك كجكد عبلقة
ّ

ككد ،كحناف ،كعطؼ
كىذه العبلقة ليست مرتبطة فقط بالع ّشاؽ ،كاّنما تتّسع لتشمؿ ك ّؿ عبلقة حبّ ،

الركاية أخذت مجرل آخر
كصداقة ،تجمع بيف فرديف أك أكثر ،إالّ ّ
أف العاطفة في ىذه ّ

كىك ما كسر أفؽ تكقّع القارئ ،حيف جعمت "عيوف ليمى" القارئ يعيش حالة اندىاش ،حينما فاجأتو
بانعطافة عمى مستكل ىذه العاطفة ،ذبذبت ال ّشعكر ،كفي الكقت نفسو قادتو إلى فتح باب التّأكيؿ

حكليا.
كالتّأكيؿ حسب "أمبرتو إيكو" « )2016 _ 1932( Umberto Ecoليس فعال مطمقا
فرضيات تسقط انطالقا
الخاصة بالقراءة ،ىي
الفرضيات
بؿ ىو رسـ لخارطة تتح ّكـ فييا
ّ
ّ
ّ
المتمقية».3
تأويمية تطمئف إلييا الذّات
معطيات ال ّنص ،مسيرات
مف
ّ
ّ
ّ

)1
الدار العر ّبية
السرد (قراءة في القصة كالركاية
األنثكية) ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائرّ ،
ّ
كجداف الصائغ ،شيرزاد كغكاية ّ
لمعمكـ ناشركف ،بيركت ،لبناف ،ط ،2008 ،1ص.193
)2
ائيات االستعمار كالمرأة المستعمرة في الجزائر ،ص.381
سكينة مساعدم ،رك ّ
)3
الدار البيضاء
فكيكية ،تر كتقػ :سعيد بنكراد ،المركز الثّقافي العربي ،بيركتّ ،
ميائيات كالتّ ّ
الس ّ
أمبرتك إيكك ،التّأكيؿ بيف ّ
المغرب ،ط ،2000 ،1ص.11
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
متشظية في عبلقتيا مع اآلخر
رؤية
ّ
الركائي ّ
الرك ّ
ّ
ائية عيوف ليمى لعالميا ّ
إف طريقة رؤية ّ

الرجؿ عمى المرأة ،كىك ما يخمؽ
حيث يعكس ّ
نصيا اإلحباط االجتماعي كالثّقافي الذم يمارسو ّ
نصيا مف المجتمع متّجية
حميمية بيف إبداعيا ككظيفتيا
عبلقة
ّ
ّ
االجتماعية ،فالمبدعة تنطمؽ في ّ

لمنص عبر القراءة ،فالتّمقّي ىك الذم يمنح لمممفكظ
نحك الككف كاإلنساف كالكاقع ،عف طريؽ التّأكيؿ ّ

أكيمية ،كبعده التّخيمي كالجمالي.
النصي
ّ
عمكميتو التّ ّ
ّ

الصمد اليبري"
الركائي عمى قصة "آماؿ" مع كالدىا "عبد ّ
بنت عيوف ليمى عالميا ّ

ذمر
ككانت مف البداية إلى ّ
قصة ّ
النياية ّ
حب فاشمة خمّفت عبلقة مبتكرة كمستحيمة التّحقّؽ نتيجة التّ ّ
جيد
األنثكية مف طرؼ اآلخر ،كالقكؿ
كاإلرغاـ الممارس عمى ال ّذات
بالحب الفاشؿ تعبير ّ
ّ
ّ
المتأزمة التي ال يمكنيا التّصالح مع نفسيا ومع اآلخر في عالـ متناقض
«عف حالة الذّات
ّ
العاطفية واإلنساف
شعور باليواف وبالممذّة .كيؼ تنجح العالقة
غير منسجـ .عالـ االجتياح وال ّ
ّ

خصية؟».1
غياب
ولحريتو؟ كيؼ يمكف الحديث عف
ليويتو ولعواطفو
الحرية ال ّ
ش ّ
ّ
الحب في ّ
ّ
فاقد ّ
ّ

الركاية تسأؿ فييا آماؿ نفسيا عف لغز حياتيا ،كسبب جفاء أبييا:
كنقع عمى فقرات ّ
عدة في ّ

متعمدا أـ ال ..أدخمتني يا والدي مب ّك ار في حرب غبراء لـ أع فييا شروط المّعبة..
«سواء
ّ

كنت أريد فقط أف أسألؾ(( :أيف أحتمي مف حرائقؾ؟))..واغفر لي ما تراه ذنبا ارتكبتو أو حتّى

سأرتكبو مستقبال ..ولكف ال تتركني أجري في ك ّؿ اال تّجاىات دوف وعي بخطيئتي التي أحمميا..
وتراىا أنت دونما أف أعييا أنا».2
كيؼ ليا أف تستكعب ىذه البركدة التي طبعت عبلقتيا بأبييا منذ طفكلتيا؟
تامة؟ «ليتني أستطيع أف أعرؼ
كيؼ ليا أف تعي ما حدث قبؿ كالدتيا كفي سرّية ّ

ليحبني؟؟!! كيؼ استطاع فعؿ
لـ ك ّؿ ىذا الجفاء؟ لـ كاف يتناساني؟ ألست ابنتو؟ ألـ يكف
ّ
مرة
ذلؾ؟؟!! ..كيؼ لـ ينتبو ولو لمحظة بتأنيب ّ
الضمير؟! كيؼ استطاع أف يناـ في ك ّؿ ّ

)1
النشر كالتكزيع
النسائي العربي ،دار األماف لمطّباعة ك ّ
الركائي ّ
محمد معتصـ ،بناء الحكاية كال ّش ّ
خصية في الخطاب ّ
األمنية ،الرباط ،ط ،2007 ،1ص.19
مطبعة
ّ
)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .18
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
بالقوة نفسيا..
المستفزة التي ما زاؿ وقعيا
دوف خجؿ ودوف وجع؟! .أ ّنى لو ىذه الجرأة
ّ
ّ

شوكة في الخاصرة وبالح ّدة نفسيا التي كانت قبؿ زمف طويؿ؟».1
كال ّ

تتابع المكنكلكج في (شطحات أنثى) يأتي في شكؿ دفعات مف االعترافات كالتّساؤالت
إف ّ
ّ

الركاية ،كلقد سعى المكنكلكج إلى نقؿ ح اررة
التي تحاكؿ آماؿ أف تعرضيا في مكاضع مختمفة مف ّ
األنثكية ،كقد قامت آماؿ برصد
الداخمي مع ال ّذات
الصراع ّ
صياغة ّ
ّ
التّجربة في ّ
فنّية تعتمد تصكير ّ

سمككات أفراد أسرتيا إزاءىا ،تقكؿ« :كيؼ لوالدتي أف تتاجر في صمتي؟ أف تنزع عني أفضؿ

الدجاج والثريد الذي أعشقو
لتقدمو إلى رانيا؟ أف تمنحني أصغر
حصة في طاجف ّ
فستاف ّ
ّ

حصالتي؟ ..اخترقت
أنا ..دونما أف تسألني ىؿ مف مزيد؟ ..كيؼ تيزمني زينب التي سرقت ّ

محرابي ..بعثرت أوراؽ مذ ّكرتي ..اغتصبتني في ذاكرتي دونما يستوقفيا أحد».2

حميمية بالغة
السرد
ّ
مبنية عمى ّ
الركاية عند "عيوف ليمى" ّ
تقنية المكنكلكج الذم يسبغ عمى ّ
ّ

النفس مف الحكار
ألف المكنكلكج ألصؽ بمعاناة الفرد كسبر أغكار ّ
الصفحة األكلى ،ك ّ
نممسيا منذ ّ

خصية كالغكص
الركاية غالبا ما ترت ّكز إلى المنكلكج في الكشؼ عف أعماؽ ال ّش ّ
الخارجيّ ،
فإف ىذه ّ

الركائ ّية ،ىي عاطفة كسرت
في ّ
أدؽ تفاصيؿ حياتيا كىمكميا .ىذه العاطفة التي اشتغمت عمييا ّ
أفؽ التّكقّع بتجاكزىا منطؽ الحناف ،كالعطؼ ،كاألبكة ،كاألخكة ،إلى منطؽ االنكسار ،كالتّجاىؿ

ليكيتيا ،تبحث
إف ال ّذات األنثكية
المعبر عنيا ىنا ىي ذات ميمكمة ،فاقدة ّ
ّ
كالظّمـ كاالحتقارّ ،
المتشظية.
ليكيتيا
عف مبلذ آمف
ّ
ّ
كمستقر مطمئف ّ
ترمـ فيو ذاتيا المنكسرة كتعيد فيو االعتبار ّ

كمتغيراتو
النص
مف خبلؿ ىذه القراءة التي يطبعيا تضاربا جدلّيا في االنتقاؿ بيف ثكابت ّ
ّ

المتعدد الذم «ال يستطيع البطؿ أف يقولو
النص مف المعنى المنغمؽ إلى المعنى
ّ
تحرر ّ
ّ

3
النص عبر
ميمة القارئ الذم يقكـ بتفكيؾ شفرات ّ
وال يستطيع المؤلؼ أف يخبر عنو»  ،كاّنما ىي ّ

 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .21
 )2المصدر نفسو ،ص .25

)3
السرد الحديثة ،تر :حياة جاسـ محمد ،المجمس األعمى لمثقافة ،المشركع القكمي لمترجمة 36
مارتف كاالس ،نظرّيات ّ
(د.ط) ،1998 ،ص.172
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
النص المقركء ،كنص القارئ في إنتاج المعنى ،بيذا ال ّشكؿ يكشؼ
جدلية القراءة التي ترّكز عمى ّ
ّ

الركاية ،كالبكح كاالعتراؼ الذم يعكس الكاقع
القارئ عف الييمنة ال ّذككرّية التي غطّت صفحات ّ

المؤلـ لم ّذات  /آماؿ.

أف الكتابة مشحكنة بنقد اآلخر (األب) الذم تجاكز
ّ
يتبيف مف خبلؿ المقاطع المذككرة سمفا ّ

السرد كاف متقطّعا بطيئا ،يعكس حالة ال ّذات آماؿ ال ّشبيية بحالة
حدكد العبلقة
ّ
القيمية مع ابنتو ،ف ّ

البائس ،الذم يطمب لقمة العيش ،لكف آماؿ كانت تطمب قميبل مف الحب كاالىتماـ مف طرؼ

ليصب في حمقة كاحدة تمزج
خصية البطمة
ّ
كالدىا البلّمبالي .ىكذا تش ّكؿ الحزف الذم اعترل ال ّش ّ

فني مبالغ فيو ،تجمّت فيو صكرة المرأة
بيف ال ّذات
األنثكية المقيكرة ،كاآلخر المتسمّط ،كفؽ تكظيؼ ّ
ّ

أبكم رفضيا أف تككف في عالمو.
المتذمرة مف كاقع ّ
الميمشة ،ك ّ
ّ

الجدة المّذاف
اسيانيا في مأساتيا ،ىما الجد ك ّ
لكف مع ذلؾ كجدت آماؿ صدريف حنكنيف يك ّ

تغطية تقصير كالدىا ،1ك"عمر" ابف عمتيا
كأنيما يحاكالف
يغمرانيا ب ّ
الدؼء الذم تتكؽ إليو ،ف ّ
ّ

حبو في البداية ،لكف إص ارره كاف أكبر مف رفضيا
أحبيا ّ
حد الجنكف ،كالذم رفضت ّ
صفية" الذم ّ
" ّ

تدعي ّأنيا تريد اإلصبلح ،كىدفيا بناء دكلة
لـ يدـ ىذا الحب طكيبل النضماـ عمر إلى جماعة ّ

اسية بعيدة ك ّؿ البعد عف ديننا المتسامح» ،2كرغـ محاكلة
سي ّ
توجيات ّ
مجرد « ّ
ّ
إسبلمية ،ككانت ّ
عممية تأسيس
مصر عمى المساىمة في
ّا
آماؿ إخراجو مف ىذا الكىـ إالّ ّأنيا فشمت ،فقد كاف عمر
ّ

الزرقاء كالخضراء الذيف ينشركف الفساد
إسبلمية ،ككذا
دكلة
تصفية الببلد مف أصحاب البدؿ ّ
ّ
ّ

تعصبو ألفكار كعقائد خاطئة ،كما انتيت
النياية انطفأت شمعتو بسبب
في ربكع الكطف ،كفي ّ
ّ

حبو مع آماؿ.3
قصة ّ
ّ

)1
)2
)3

ينطر ،ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .30
المصدر نفسو ،ص .95
ينظر ،المصدر نفسو ،ص  100ػ ػ .103

~ ~ 63

اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الرجؿ ،سكاء كاف أبا أك حبيبا ،فاألب مارس فعؿ التّجاىؿ
كانت عيوف ليمى تديف ّ

كاإلىماؿ عمى ابنتو البكر آماؿ ،كالحبيب عمر ىك اآلخر تخمى عنيا بعد انضمامو إلى جماعة
النفسي كتفاقـ أكجاعيا
مف
السبب في ّ
ّ
تأزـ كضعيا ّ
المتشدديف ،فعبد الصمد اليبري وعمرىما ّ

النفسي الذم يسجف
كمنو
تتحكؿ ركاية (شطحات أنثى) إلى صرخة المرأة أماـ تناقضات الككف ّ
ّ
ضد األنكثة ،ليذا مثّمت آماؿ ك ّؿ أنثى
كتمرد عمى التّاريخ البشرم الذم منح السمّطة لم ّذككرة ّ
المرأةّ ،

السفر في ال ّذات عبر التّدفؽ ال ّشعكرم كالحكي.
حرر ك ّ
مقيكرة تدعكا إلى التّ ّ
اليوية:
 /2قمؽ
ّ

ميما
المتشظية أك
اليوية
الركاية مكضكع
قضية الالّ نسب ،التي أخذت ّ
ّ
ّ
ّ
تتناكؿ ّ
حي از ّ

ي في ك ّؿ ثقافة
الرئيس،
في مساحة ّ
ّ
فاليكية «شيء مركز ّ
النص ،ىذا إذا لـ نقؿ ّإنيا كانت عصبيا ّ

وتصوراتيا لمماضي والحاضر والمستقبؿ
أمة،
وحضارة ،إ ّنيا
ّ
ّ
المعبر الفعمي عف حقيقة ك ّؿ ّ

حيث تشارؾ في تحقيؽ التّواصؿ بيف أفرادىا ،وتحافظ عمى التّفاعؿ وبالتّالي االشتراؾ في اآلماؿ
تصدعات
سر بقائيا واستمرارىا،
األمة ال تعاني مف ّ
واآلالـّ ،
ّ
األمة ّ
خاصة إذا كانت ىذه ّ
إف ىوية ّ

1
الكجكدية فيي مف تحقّؽ
بالنسبة ليكية اإلنساف
إثنية بداخميا»  ،كىك الشيء نفسو ّ
ّ
وتف ّككات ّ

اليكية في ركاية (شطحات أنثى)
لو تكاصمو كانتسابو الكجكدم في كسط عائمي ما .كتبقى مسألة
ّ

الصراع ال ّذاتي أك االجتماعي كالحضارم المنغمؽ عمى األنا ،الذم يبحث
تدرج ضمف نطاؽ ّ

اليوية القارة ،وتقذؼ
تدمر التّطابؽ والتّماثؿ ،والتّصالح مع الذّات ،وتخمخؿ
في «
ّ
ّ
المتغيرات التي ّ
بيا في سماوات التّيو ]...[ .المرأة سعت منذ الوىمة األولى إلى إثبات الذّات مف خالؿ االختالؼ
والمغايرة ،أي مف خالؿ تدمير الذّات وتدمير الوحدة والتّآلؼ أو األلفة» .2كىك ما يمكف
لمضياع كال ّشتات.
تعرضت
أف نسميو بخطاب نقد ال ّذات الذم يبحث في
ّ
ّ
اليكية التي ّ

النقد ...كالمستقبؿ)– لمجمكعة
السؤاؿ عف
)1عبد الغني بكالسكؾ،
اليكية (في التأسيس ...ك ّ
ّ
ّ
الصداـ"ّ ،
"اليكية بيف التّكاصؿ ك ّ
مف المؤلفيف ،ص.89
)2
النسائي العربي ،ص.21
الركائي ّ
محمد معتصـ ،بناء الحكاية كال ّش ّ
خصية في الخطاب ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
األبوية
السمطة
اليكية «القائمة عمى طمس
لقد عانت المرأة مف قمؽ
ّ
فاعمية الذّات ّ
ّ
ّ
وسيادة ّ

1
الركاية فيما سردتو لنا آماؿ عف حكايتيا مع كالدىا عبد
و ّ
أخالقية الطّاعة»  ،كىك ما تجمّى في ّ

سر كره كالدىا ليا ،إّنيا ابنة رجؿ آخر
يحبيا يكما ،لتنزع ّ
الصمد اليبري الذم لـ ّ
ّ
األياـ المثّاـ عف ّ
يدعى عبد المؤمف البيدري.

المتصدعة كانياء
النار في قمعة ال ّذاكرة
ّ
يمثّؿ ك ّؿ ىذا الكجع اختراؽ المسككت عنو كاضراـ ّ

حرر كاالنعتاؽ ،كتأتي
اليكية /الحصار كالظّمـ ،كاإلعبلف عف بداية زمف
زمف
ّ
ّ
اليكية /التّ ّ

قكتيا ،كرأت
قكة عمى نفس آماؿ ،لكف سرعاف ما استعادت ّ
ىذه الحقيقة لتنخر ما تبقّى مف ّ
فقررت ال ّذىاب لمبحث عف كالدىا ،كىي في داخميا خائفة
في ىذا الخبر الخبلص كالمنقذ،
ّ

يصدىا ىك اآلخر ،لكف عند كصكليا إليو ،رأت أبكىا البيكلكجي كالعطكؼ ،كعاشت لحظة
مف أف
ّ
جدىا
النضج معو في منتصؼ العمر ،كأدركت ّأنيا فتاة مف أسرة عريقة في األندلس ّ
الطّفكلة ك ّ
يذكره التّاريخ.2

تعرفت عمى أبييا
تجد آماؿ جكابا لسؤاليا في األخير ،فتضع ّ
حدا لقمقيا كال استقرارىا عندما ّ

الصراع بانتصار (الذّات آماؿ) داخؿ
أقر بانتمائيا لعائمتو ،كتنتيي فترة ّ
األندلسي األصؿ الذم ّ

النصر دائما لم ّذكر ،كىنا يبرز دكر التّقكيض في سعيو إلى إعادة
مجتمع حريص عمى منح ّ
المتمردة عمى سطكة
األنثكية
يتـ فييا تحرير ال ّذات
صياغة ّ
ّ
ّ
النظاـ التّرميزم عمى أسس جديدةّ ،
كمنيف "جوليا كريستيفا" ( Julia
النسكم،
البنية
النقد ّ
األبكية .كىك ما مارستو منظّرات ّ
ّ
ّ

النقدم لقمب
 1941 )Kristevaحيف أتاحت لممجمكعات
الميمشة استخداـ ىذا األساس ّ
ّ
األنثكية.
المكاصفات القديمة بك ّؿ ما تحممو مف انتياؾ كاضح لم ّذات
ّ

)1
اليكية
السؤاؿ عف ّ
اليكية – الحصار إلى ّ
اليكية في المنظكر األدكنيسي :مف ّ
أحمد دلباني" ،التّراث ك ّ
اليكية – الصيركرة"ّ ،
النقد ...كالمستقبؿ) – لمجمكعة مف المؤلفيف ،ص.286
(في التأسيس ...ك ّ
)2

ينظر ،ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص  127إلى .151
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الخاصة
أم ركاية مف عنصر التّاريخ ،لكف لك ّؿ ركاية نظرتيا
ّ
ككما جرت العادة ،ال تخمك ّ

الركايات
تـ حجبيا ،كىك ما اشتغمت عميو ّ
لو ،فيناؾ مف يستحضر التّاريخ مف أجؿ كشؼ حقيقة ّ

معينة
يخية ،كىناؾ مف كظّؼ التّاريخ مف أجؿ تكضيح حادثة ّ
تسمى بالميتاركاية تار ّ
المعاصرة التي ّ

الركاية ،كىك ما اشتغمت عميو ركاية (شطحات أنثى) لػػػ :عيوف ليمى ،حيف ربطت
ترتبط ب ّ
قصة ّ

كبقصة حبيبيا عمر الذم انتسب
السكداكم الذم تعيشو آماؿ،
ّ
السكداء بالكضع ّ
زمف العشرّية ّ
الرجاؿ كاألطفاؿ.
إلى جماعة ّ
تدعي إصبلح الببلد كالعباد ،كأكدت بأركاح األبرياء مف ّ
النساء ك ّ

تعج باألنباء عف قوافؿ
الرعب في العاصمة بمغ ذروتو ..ونشرت الثّامنة ّ
تقكؿ آماؿّ « :

مرت أمامي كأ ّنيا ال حدث ..كنت أف ّكر
الموتى ]...[..لـ أستطع أف أربط بيف األحداث يومياّ ..

فقط كيؼ يمكنني أف أبقى بعيدة عف عمر؟ عف ك ّؿ ما يحدث؟ عف ىذه ال ّنار التي تأكؿ داخمي؟
عف العاصمة التي تفوح منيا رائحة الموتى؟؟
عف الغد الذي سأحزـ فيو أمتعتي وأرحؿ عف العاصمة؟؟؟ وكاف الفراؽ ..بؿ كاف الوداع
األبدي.1» ..
الضابط ليقتؿ ىك اآلخر« :في ال ّنياية مات عمر..
كأسندت إلى عمر
عممية قتؿ ذلؾ ّ
ّ

السماء؟ ..خذلني عمر
غمبتو شرذمة مف األفكارّ ..أييما أعظـ :الج ّنة فوؽ األرض أـ الج ّنة في ّ

شاؽ ..وما مف أحد
وانصاع ليـ ليشتري تذكرة سفر إلى الج ّنة ..ولك ّنو الموت يحتفي بقوافؿ الع ّ
لمحب».2
إلي كاف شييدا
ّ
عاد مف ىناؾ ليروي لنا عف ّ
قصة العقاب والجزاء ..وعمر بال ّنسبة ّ
الركاية عالجت فترة حاسمة مف التّاريخ الجزائرم
يتّضح لنا مف خبلؿ ىذا المقطع ّ
أف ّ

القيـ المتضاربة
تأزما ناتجا عف نظاـ سياسي متآكؿ مف ّ
شيدت ّ
الداخؿ ،تحكمو مجمكعة مف ّ

حدثت عنيا
ائية لـ تبحث في جذكر األزمة كاّنما ت ّ
الرك ّ
السكداء ،كالمبلحظ ّ
ىك زمف العشرّية ّ
أف ّ
باقتضاب شديد ،فذكرت الجماعات المسمّحة كالخراب الذم انتشر ىنا كىناؾ ،كالقتؿ كالخكؼ.

)1
)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .103 - 102
المصدر نفسو ،ص .103
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تسمى اآلف إسبانيا ،متّخذة
كتستعيد الكاتبة فترة بعيدة تتمثّؿ في ماضي األندلس ،التي ّ

المتشظية ،إضافة إلى االنزالقات
اليكية
قرءتيا لكاقع
مكانية تنطمؽ منيا في ا
مف قرطبة بؤرة
ّ
ّ
ّ
اإلسبلمية الكاحدة تمكل األخرل تقكؿ آماؿ:
الدكؿ
جراء سقكط ّ
ّ
السي ّ
ّ
اسية التي حدثت فييا ،مف ّ

الصغيرة..
«ك ّؿ األسئمة تتحطّـ عمى شفير مف الحقيقة ..واسبانيا نفسيا طاردت أحالمي ّ

كانت تجثـ فوؽ أوجاعي ..مثمما فعمت مع جدي األكبر سيدي عبد المؤمف القرطبي ..طاردتو

أي أثر لو في قرطبة]...[ .
وصادرت ّ
مثمما تالحقت خطوات جدي إلى ىذا المكاف ..عدت أيضا [ ]...أنا األخرى ىرعت
شواىؽ...
الصمد اليبري ما انف ّؾ يصمبني فوؽ جباؿ ال ّ
إلى بيدر ألنفذ مف عار التّياوي ..وعبد ّ

في ال ّنياية سقطت مثمما سقطت قرطبة.

وسمكنا كالنا مسالؾ الخذالف.1»..
جدىا عبد المؤمف أبى قبريف ،الذم رحؿ مف قرطبة إلى بيدر
حالة آماؿ ىنا شبيية بحالة ّ
الرفيؽ األعمى ،فمثمما فعؿ
قرية ريفية في غرب الجزائر ،أقاـ بيا لمعبادة كالتّعميـ ،حتّى رحؿ إلى ّ
جدىا الذم غادر قرطبة رغما عنو عندما
بقصة ّ
القدر فعمتو مع ّ
فقصتيا شبيية ّ
جدىا فعميا معياّ ،

تحكلت
رآىا تتياكل أماـ عينيو ،كعندما دقّت نكاقيس الخطر بباب المساجد التي
ّ

إلى كنائس .عاشت آماؿ ىي األخرل حياة الخزم ،كالعار ،كسط عائمة لـ تعطيا حقّيا الطّبيعي
الضائعة
النياية سقطت مثمما سقطت قرطبة،
كابنة في العائمة ،كفي ّ
كتحسرت عمى طفكلتيا ّ
ّ

لضائع ،كالقصكر ،كالمكتبات
كىكيتيا
كشبابيا المبعثر،
تحسر ّ
ّ
جدىا عمى المجد ا ّ
ّ
الممزقة ،مثمما ّ

كالبساتيف ،كاألبراج في قرطبة ،فكبلىما ترؾ خمفو تاريخو كممكو ،ككبلىما بحث عف األماف
كاالنتماء في بيدر التي كجدا فييا ضالّتيما.

)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .146- 145
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
النص
يعكس حضكر التّاريخ في ركاية (شطحات أنثى) ،عبلقة القطيعة ،حيث انطمؽ ّ

مف القطيعة المكجكدة بيف آماؿ ككالدىا ،كالتي اقترنت بالقطيعة التي حدثت في زمف العشرّية

الضائع في قرطبة
السمطة كال ّشعب ،كالقطيعة التي حدثت منذ زمف بعيد ،كالمجد ّ
السكداء بيف ّ
ّ
في القرف الخامس ىجرم.

أف التّاريخ البشرم يتش ّكؿ
الركاية كشذرات التّاريخ يؤ ّكد ّ
لكف ىذا التّمازج الحاصؿ بيف ّ

متفرقة مف العالـ ،كال يقتصر عمى الح ّكاـ كفترات
مف قصص صغرل يعيشيا ّ
الناس في أماكف ّ

العاديكف بأحاسيسيـ
الناس
حكـ ،كعمى الحركب كالمعاىدات كالتّحالفات ،فالتّاريخ يصنعو أيضا ّ
ّ
كحكاياتيـ كمآسييـ.

الركاية ،جاءت مقترنة
كانت
قضية الالّانتماء والالّ ّ
ّ
ىوية إذف مكضكعا رئيسا في ّ

السر ،كنتج
بتمؾ العبلقة غير ال ّشر ّ
عية التي مارستيا سعاد أـ آماؿ مع عبد المؤمف البيدرم في ّ

ىكية ،كببل أب
تحممت خطأ كالدييا ،كعاشت ّ
مدة ستة كعشركف ربيعا ببل ّ
عنيا كالدة آماؿ التي ّ

أف آماؿ اتصمت بكالدىا كاستقبميا
كببل إخكة ،كببل ّ
الركاية ،ىك ّ
حب ،لكف ال ّشيء الجديد في ىذه ّ
الركايات ،كما صادؼ اقتراف بحث
باألحضاف كلـ ينفر منيا ،أك يتجاىميا ،مثمما يحدث في أغمب ّ

جدىا أبى القبريف عف األماف الذم كجده في بيدر ،كىك المكاف
آماؿ عف كالدىا كالتقائيا بو ببحث ّ
نفسو الذم منح آلماؿ األماف.
لغويا بيف سمطة األنا ونفور المعنى.
 /3تش ّكؿ الذّات
األنثوية واآلخر ّ
ّ
ائية في ركايتيا (شطحات أنثى) ،ننتقؿ
الرك ّ
بعد حديثنا عف التّيمات التي تناكلتيا ّ

الركيزة األساس
إلى الحديث عف المّغة باعتبارىا
كعاء حامبلن لمتّجربة الثّ ّ
ن
قافية ،كاعتبارىا كذلؾ ّ

المتخيؿ ،مف خالؿ استعماؿ
ويجسد فكرتو ،ويرسـ عالمو
الركائي «أفكاره وعاطفتو
التي ّ
ّ
ّ
يبث فييا ّ
كبلمية يتش ّكؿ
إيحائية» ،1كباعتبارىا ممارسة
تقريرية وأساليب
مفردات وتراكيب أو تعبيرات
ّ
ّ
ّ

)1
لمنشر كالتّكزيع ،عماف ،األردف
قافية) ،شركة دار األكاديميكف ّ
فارس تكفيؽ البيؿ ،الركاية الخميجية (قراءة في األنساؽ الثّ ّ
ط ،2016 ،1ص .262
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
اإلنسانية تدخؿ نسقا مكجكدا مف خبلؿ مجمكعة
فييا الكجكد ال ّذاتي لمعمؿ اإلبداعي ،فال ّذات
ّ
لغكم يحكميا.
الدكاؿ ،لكف ال يمكف تحديدىا كضبط معانييا إالّ إذا كانت داخؿ نسؽ
مف ّ
ّ

فنية تحتاج
كتجسده
تعبر المّغة عف التّناقض الحاصؿ في الكاقع
إبداعيا عبر تجربة ّ
ّ
ّ
ّ

ردية ،عند المرأة ،ممتقى األنا واآلخر ،اقترابا وافتراقا
الس ّ
إلى الكقكؼ عندىا ،فػ« :المّغة ّ

ردية ،ىو الذي يمثّؿ مركز التّوازف في كتابة
الس ّ
وىذا التّجاذب والتّنافر ،عمى مستوى الوحدات ّ

الرىبة ،عبر نسيج ال ّنص
المرأة الممزوجة بال ّنشوة و ّ
الحب ،و ّ
الرغبة و ّ
السخط والغضب ،و ّ

1
الركائي ،كيخرج
ائية ىي تمؾ المّغة
الرك ّ
ّ
الخاصة التي يصنعيا ّ
وخالياه»  ،كعميو فالمّغة ّ

عدة
الفني ،كيتيح لو إيجاد معاني جديدة ،تحمؿ دالالت ّ
بيا مف المستكل العادم ،إلى المستكل ّ

تؤثّر في المتمقي.

ائية عيوف ليمى ركايتيا (شطحات أنثى) فيي تتّكئ
أما ّ
الرك ّ
بالنسبة لمّغة التي كتبت بيا ّ
ّ

األجنبية ،مع اقترانيا
العامية ،إضافة إلى المّغة
عمى أربعة مستكيات ،ىي الفصحى ،كقميبل مف
ّ
ّ

ثنائية الفصيح
لغكم
بالمّغة ال ّشعرّية ،كىذا ما جعؿ مف ركايتيا تحفؿ بحقؿ
م ،اشتمؿ عمى ّ
أنثكم ثر ّ
ّ
ّ

تخص عالميا كشؤكنيا
كالعامي ،كالفصيح كاألجنبي ،إضافة إلى المّغة ال ّشعرّية ،كفؽ ألفاظ
ّ

كخصكصياتيا.
ّ

الركاية عند "مخائيؿ باختيف" «جزءا مف ثقافة المجتمع ،والثّقافة
ّ
يعد المزج بيف المّغات في ّ

يحدد موقفو
مكونة مف خطابات تَعييا ال ّذاكرة
َّ
الجماعية وعمى ك ّؿ واحد في المجتمع أف ّ
ّ

2
نكع
مف تمؾ الخطابات»  ،تؤ ّكد ّ
الركاية االختبلؼ األيديكلكجي كالثّقافي لم ّشخكص ،ككذا التّ ّ

عدد المّغكم.
األسمكبي كالتّ ّ

)1
آليات البناء) ،دار التّنكير ،الجزائر( ،د.ط)
السرد ك ّ
السايح ،سرد المرأة كفعؿ الكتابة (دراسة ّ
نقدية في ّ
األخضر بف ّ
 ،2012ص.37
)2
لمدراسات األدبية كالفكرية ،بيركت ،لبناف ،ع2014 ،3
منيرة شرقي" ،المبدأ الحكارم عند ميخائيؿ باختيف" ،مجمة جيؿ ّ
ص ،83نقبل عف :ميخائيؿ باختيف ،الخطاب الركائي ،ترجمة :محمد برادة ،رؤية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط1987 ،1

ص.43
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تيـ باختيف «ليست
كيقصد باختيف بالتّ ّ
عدد المّغكم أساليب ّ
متنكعة ،كالمّغة التي ّ
لغكية ّ

بالمقصدية
المحممة
المّغة ال ّنسؽ ذات البنية الثّابتة ،وا ّنما المّغة الممفوظ –الكممة -الخطاب
ّ
ّ

سبية ،والتي تبتعد مف داللة المعجـ لتحضف معاني
السائدة مف
المطمقية إلى ال ّن ّ
ّ
والوعي ،و ّ
1
النحك كعمـ األصكات
النسؽ ذات البنية الثّابتة ىي المعجـ ك ّ
الرواية»  ،كالمّغة ّ
المتكمّميف داخؿ ّ

المعجمية لمّساف.
حكية ك
كتية ك ّ
ّ
الن ّ
الص ّ
الصيغ ّ
أم ّ

كىي عادة خمط بيف المّيجات
الناس،
اليكمي بيف
العامية لغة الحديث
تعد
ّ
العامة مف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تتغير مف منطقة
كلغات مختمفة يمارسيا األفراد فيما بينيـ ،ال تخضع لقكاعد ثابتةّ ،
ألنيا ّ

لمحيطية التي يعيش فييا األفراد
الناطقيف بيا كالظّركؼ ا
لتغير ّ
ّ
إلى أخرل كمف بمد إلى آخر ،تبعا ّ

طبيعية في ك ّؿ المّغات ،2فقد اعتمدىا الكتّاب المعاصركف مف أجؿ خرؽ ال ّذكؽ األدبي
كىي ظاىرة
ّ
فني
القراء ،كسعت عيوف ليمى إلى إدخاؿ
العامية كعنصر ّ
كّ
ّ
النقدم المتعارؼ عميو لدل ّ

اإلبداعية (شطحات أنثى).
في تجربتيا
ّ

الخصكصية
فنيا ،كأكسبو
ثنائية الفصيح ك
العامي ّ
ىز ّ
ّ
الركائي ّ
ائية بيف ّ
الرك ّ
النص ّ
مزج ّ
ّ
كمنحو داللة كاسعة ،كشفت عف مستكيات التّفكير ،كأنماط الكعي ،بعادات كتقاليد المجتمع
الجد كىك يزجر كالدة آماؿ« :أغمقي
الجزائرم،
كخاصة المجتمع الكىراني ،كمثاؿ عمى ذلؾ قكؿ ّ
ّ

تتحوؿ إلى حيطاف
لمي أوالدؾ في غرفة واحدة ..ال تتركي الجدراف
ّ
اإلسمنتية ّ
ك ّؿ ىذه الغرؼّ ..

3
لـ كىي لفظة مأخكذة مف المّيجة الجزائرّية
ّ
روحية ّ
تفرؽ بيف أوالدؾ»  ،كبدؿ أف يقكؿ اجمعي قاؿ ّ

كمعناىا قريب أك مطابؽ مع معنى ّلـ الكممة الفصيحة ،ف ّمـ ال ّشيء أم جمعو جمعا شديدا

كلـ شمؿ القطيع :جمع ما تبعثر منو.
كلـ أدكاتو :جمعيا
ّ
كضميا ّ
كلـ لسانو :سكتّ ،
ّ

)1
الركائي ،ص.20
مخائيؿ باختيف ،الخطاب ّ
)2
العامية أصكليا كأىدافيا" ،مجمة اآلداب ،ع ،1معيد اآلداب كالمغة العربية ،جامعة
"الدعكة إلى
ينظر ،عبد اهلل بخمخاؿّ ،
ّ

اإلخكة منتكرم ،قسنطينة ،الجزائر ،1994 ،ص .163 – 162

)3

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .45
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
ائية
بإمكاف
كاف
ىنا
أيضا
،
قدامو»
كيقكؿ في مكضع آخر «ك ّؿ واحد يأكؿ مف ّ
الرك ّ
ّ

ألنيا تممؾ القدرة
تكظيؼ كممة أمامو بدؿ مف كممة ّ
قدامو ،لكف كظفّت الكممة بالمّكنة الجزائرّيةّ ،

الكصفية ،في تكجيو القارئ إلى المعنى المقصكد.
التّعبيرّية ك
ّ

متمسكة بعمقيا
كفي مكضع آخر تقكؿ آماؿ« :ك ّؿ شيء مختمؼ عف وىراف التي تبقى
ّ

تمتؼ حوؿ طبؽ واحد كبير
العربي "المائدة" ػػػ خواف األكؿ ػػػ رمز التّقاطع في العائمة حيث
ّ

حساسية مف أصابع اآلخريف وىـ يغرقوف
وتغمس قطعة الخبز في المرؽ دوف أدنى
ّ

2
تعبر عف الطّقس
ائية كممة المرؽ بدؿ مف الحساء كي ّ
الرك ّ
أيضا في ّ
الصحف نفسو»  ،استعممت ّ

جمع حكؿ المائدة مف أجؿ األكؿ.
الذم تعيشو أجكاء العائمة الكىر ّ
انية ،أثناء التّ ّ

السيكلة ،كالبساطة ،كبعضا مف الجماؿ
فيذه المزاكجة بيف الفصحى ك ّ
العامية ،تمنح المّغة ّ

النكع األكؿ ىك المّغة
السردّ ،
ّ
الفني ،كما ّ
تبيف ّ
بأف ىناؾ نكعيف مف لغة الكتابة عمى مستكل ّ

تتميز بالبساطة
العامية التي
النكع الثّاني ىك المّغة
الفصحى التي
تتميز بنظاـ خاص ،ك ّ
ّ
ّ
ّ

المحمي
العامية تكلّد صعكبة لدل القارئ غير
أف ىذه
فك ّؿ منيما لو كظيفتو في ّ
ّ
النص ،رغـ ّ
ّ
الخاصة.
إقميمية فمك ّؿ مكاف ليجتو
خصكصية
ألنيا تممؾ
في فيـ الكبلـ ّ
ّ
ّ
ّ
اإلبداعية
العممية
ثقافيا في
يعكد تكظيؼ الكاتبة ليذه العبارات إلى اتّخاذىا «سندا
ّ
ّ
ّ

تعبر عف الموجود ،وعف المرغوب فيو (شكال
لما تزخر بيا مف عوالـ ترصد ثقافة شاممة ّ

ومعنى)» ،3كرغبتيا في كضع القارئ أماـ كاقع المجتمع الجزائرم كجماؿ طقكسو ،كمدل عمؽ
السجؿ
معانييا ،كىك ما تيدؼ إليو األعماؿ
اإلبداعية بشكؿ عاـ ،مف خبلؿ «اإليياـ بو ّ
ّ
اقعية ّ
4
النص.
الكالمي لم ّ
ائية»  ،التي ّ
تتقدـ ّ
الرو ّ
شخوص ّ

 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .67
)2

المصدر نفسو ،ص .66

)3
النشر
النسكم العربي الجزائرم  -دراسة في بنية الخطاب  -نقد ،دار آذار لمطباعة ك ّ
النص ال ّشعرم ّ
ناصر معماشّ ،
كالتكزيع ،العممة ،سطيؼ( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.35
)4
الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2004 ،1ص.48
السرد) ،دار الثقافةّ ،
أحمد فرشكخ ،حياة ّ
النص (دراسة في ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الرصيد
ثنائية الفصيح ك
عممت ّ
العامي بيذا ال ّشكؿ في ركاية (شطحات أنثى)عمى إثراء ّ
ّ
األنثكية ،التي حاكلت مف خبلليا عيوف ليمى اإلبحار في عالـ
اإلبداعي الفني كالمّغكم لمكتابة
ّ

الجدلية
متبناة في إنتاج تمؾ العبلقة
تقنية الحكار كسيمتيا ال ّ
التّذكؽ ّ
ّ
الفني لم ّنصكص ،كتككف ّ
يعد سيركرة مبلزمة
يسمى عند "مخائيؿ" بالتّيجيف المّغكم ال ّذم ّ
بيف لغتيف مختمفتيف ،لتخمؽ لنا ما ّ

الرواية
تفرضيا
يتعرض ليا مجتمع مف المجتمعات .كيقكؿ في ىذا الصددّ « :
إف ّ
التحكالت التي ّ
ّ

1
عدد
ىي التّنوع االجتماعي لمّغات وأحيانا لمّغات واألصوات
أدبيا»  ،فالتّ ّ
الفردية ،تنوعا منظّما ّ
ّ

الركاية.
المّغكم إذف ،ىك الذم برز في الحكارات
ّ
المتعددة التي تبادلتيا شخكص ّ

أغنية شييرة
العامية المصرّية ،مف خبلؿ ذكر مقطع مف ّ
كنجد تداخبل آخر بيف الفصحى ك ّ

لكردة الجزائرّية جاء فيو« :أتوّنس بيؾ وأنت معايا ،أتوّنس بيؾ وبالقي في قربؾ دنياي»

2

غنية تاركة جسدىا يع ّبر
فأشعمت آماؿ الكاسيت ّ
كحزمت كسطيا ،كبدأت ترقص عمى أنغاـ األ ّ
عف رغيتيا ال ّشديدة في الثّكرة التي كانت بداخميا ،عمى كضعيا المأزكـ منذ مجيئيا إلى الحياة

السادسة كالعشركف« :صوت الذّات المبدعة ينطمؽ مف األعماؽ ،نممس
إلى غاية بمكغيا ّ

السرد
السرد بتمؾ العوالـ
ّ
الباطنية التي تبحث عف الخالص في ىذا اآلخر ،ووجع ّ
ذلؾ مع افتتاح ّ

الساردة ال تتكمّـ ،وا ّنما جسدىا
وكأف
الدفينة المكبوتة،
في ىذا الجسد وأشواقو ّ
ّ
ّ

3
الدكراف.
بالرقص كالحركة ك ّ
الذي يتكمّـ» كيفصح عف أكجاعو ّ

إضافة إلى تكظيؼ األغن ّية لمتّعبير عف حالة آماؿ المفجكعة تدرج عيوف ليمى أيضا تعبي ار

مثي ار يعكس معاناة آماؿ عمى أثر مكت عمر ،حيف تقكؿ« :يا زىر المّوز المتساقط ..يا مرارة
الموت ..يا شظايا القمب المتعب .ماذا فعمت بي وبؾ؟
 )1ميخائيؿ باختيف ،الخطاب الركائي ،ص.64
)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .43

)3
سائية المغر ّبية كالكتابة بشركط الجسد" ،مجمة الخطاب ،منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب
"الركاية ّ
الن ّ
األخضر بف ّ
السايحّ ،
تيزم كزك ،الجزائر ،مجػ ،4ع ،2009 ،4ص/1 /25 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16977 ،73

19:08 ،2019سا.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الرماح وغمية
يا حصني الذّائب كال ّ
شمع ..نحروؾ ككبش فداء ،وأعتقوا ال ّنجوـ و ّ

المنحنية مف االلتواء لتصؿ إلى قمبؾ رصاصة تتماىى
وحرروا الخيوط
األساطير...
ّ
ّ

بالمستقيـ».1

يجسد مفارقة بيف مكقفيف متناقضيف
السردم حالة كآبة عميقة ،ك ّ
يعكس ىذا المشيد ّ

اخمية بعد فقدانيا لحبيبيا عمر كىي عبلقة
ىما المكت كالحياة ،المّذاف كشفا عف حالة آماؿ ّ
الد ّ
داللية تعكس
مرجعية
السائدة التي تعكس القير الكاقع عمى ال ّذات آماؿ ،كىي
ّ
ّ
تحكميا الثّقافة ّ

الحزف ال ّشديد ،كال ّشكؽ الحارؽ لمفقيد المحبكب ،ما جعؿ أسمكبيا التّعبيرم يقترب مف ال ّشعرّية
الرؤيا عند الكاتبة مشحكنة بمعاني مشفّرة تحتاج إلى الحفر كالتّأكيؿ.
بالرمكز ،حيث ّ
إف ّ
المكتنزة ّ

سعينيات
كما يمثّؿ ىذا المقطع كضع ال ّشعب الجزائرم في سنكات الجمر  /التّ ّ

تجرعتو مف آالـ كأكجاع كقتؿ كتشريد
التي كاف كقعيا عمى ال ّذات الجزائرّية شديدا ،لما ّ

الركاية
مرت بو الجزائر في زمف العشرّية ّ
السكداء ،لـ يكف كقعو كاضحا في ّ
لكف ىذا الكضع ال ّذم ّ

ضمنيا ،أك بشكؿ باىت في عبارات قميمة
نصيا
ّ
الرك ّ
مثمما كاف أثره في الكاقعّ ،
ائية أدخمتو في ّ
ألف ّ

ربطت مف خبلليا بيف ال ّذات الجزائرّية التي عانت ال ّشتات في زمف العشرّية ،كبيف ال ّذات البطمة
الركاية في ظاىرة العنؼ الذم طبع
التي عانت التّ ّ
مزؽ كالفقد بعد مكت عمر .ال يكمف مكضكع ّ

بعينيات ،ليذا كاف حضكره يقتصر عمى لمحات عابرة كشذرات
الس ّ
حياة الجزائرييف في فترة ّ

أىميا يتمثّؿ في مكت عمر بعد انضمامو إلى الجماعات المسمّحة.
مختصرة ،رّبما ّ

العامية كالفصحى يكمف في دفع القارئ إلى ار ّتياد لغات
كعميو فاليدؼ مف المزاكجة بيف
ّ

النص الكاحد تحقّؽ التّكاصؿ ،إضافة إلى تقريب القارئ إلى صكرة الكاقع
كليجات
ّ
متعددة في ّ
السرد؛ ويأتي ىذا التّنوع
المعقّد كتناقضاتو ،مف خبلؿ «تنوع طبقات األسموب الذي حيؾ بو ّ

االجتماعية التي تعكسيا
خصيات ،وتعبي ار عف الفوارؽ
األسموبي ،استجاب ًة لمتّفاوت بيف ال ّ
ّ
ش ّ
)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.103
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
أساكية التي تعيشيا ال ّذات  /آماؿ
المّغة»  ،كما يعكس التّبايف االجتماعي لؤلحداث الم ّ

فبأي
كىذه المزاكجة غرضيا تكضيح معاناة آماؿ ،كتقكؿ« :ىا ىنا وصمنا إلى نياية الحكاية..
ّ

أي ىالة قد أحاطت بي فراىنت أنت أف تذّالني وتسحبني إلى قاع
ذنب أخذتني يا سي اليبري؟ ّ

سحيؽ؟؟.

2
رد سي
الربيع يمألني  ..ولكف ال ّنوارس شيقت شيقة الموت داخمي ، »..كيككف ّ
مازاؿ ّ

اليبرم عنيفا عمى ىذا الكبلـ الذم أكردتو آماؿ في رسالتيا قبؿ أف تنتحر تقكؿ« :سي اليبري
الرسالة حسب قولو ك ّؿ وقاحتي..
طار عقمو [ّ ]...
جف جنوف سي اليبري أل ّنني وضعت في تمؾ ّ

عمي مواجيتو بعد إفرادىا» ،3يبرز
وك ّؿ تمؾ الجرأة المّقيطة التي ظننت أ ّنو لف يكوف
ّ
الراغب في التّخمّص مف أسر أبييا
في ىذيف المقطعيف صكتاف متناقضاف ىما صكت آماؿ ّ
حبو.
حكؿ حياتيا إلى جحيـ بتجاىمو ليا كحرمانيا مف أبسط حقكقيا ،كىك ّ
كصكت كالدىا الذم ّ

نسية (لغة اآلخر)
ائية بإدخاؿ
الركائي ،بؿ كظّفت المّغة الفر ّ
ّ
الرك ّ
العامية في ّ
نصيا ّ
لـ تكتؼ ّ

نسية في حياتيـ
ميمة في عمميا،
ّ
كمرده إلى تعامؿ الجزائرّييف بالمّغة الفر ّ
التي احتمّت مساحة ّ
ِ
ِ
المستعمر .فغمبة
بالمستعمر ،كباعتبارىـ «نتاج مرحمة ىيمنت فييا لغة
اليكمية ،ككنيـ متأثّريف
ّ

المّغة مف غمبة القوـ ،كما وضع ذلؾ ابف خمدوف» ،4حيث كجدت ال ّذات الجزائرّية نفسيا «تحمؿ

5
السيدة
عف وعي أو عف غير وعي لغة وثقافة اآلخر»  .كمثاؿ عمى ذلؾ ّ
رد آماؿ عمى ّ

التي ركبت معيا في القطار عندما أعطتيا منديبل كي تمسح دمكعيا «ػػػ  Merciراكي امميحة؟

ثانية ليا وأمسح في لقطة سريعة تمؾ العبرات التي تفضحني ك ّؿ حيف ..تجعمني ضعيفة
أبتسـ ّ
 )1عبد المنعـ زكريا القاضي ،البنية السردية في الركاية (دراسة في ثبلثية خيرم شمبي) ،تقػ :أحمد إبراىيـ اليكارل ،عيف
لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية ،القاىرة( ،ط ،2009 ،)1ص.181

)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.119

)3

المصدر نفسو ،ص.123 - 122

)5

المرجع نفسو ،ص.73

جمالية االختبلؼ بمغة اآلخر في كتابات ما بعد االستعمار" ،دفاتر البحث العممي رقـ 10
 )4حسف ازريزم" ،تأسيس
ّ
تمثبلت األنا كاآلخر– كتاب لمجمكعة مؤلفيف ،ص.72
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ال أقوى االحتماؿ .1»Merci beaucoup. C’est gentil de votre part...يمثّؿ الخطاب
اليكمية الجزائرّية ،لكف ىذا ال يحيؿ
غكية
ّ
الفرنسي الكارد في ىذا المقطع ،طبيعة الممارسة المّ ّ
غكية.
إلى ّأنيا ىي المّغة األصؿ ،كاّنما ىي لغة اآلخر ّ
الدخيمة التي التصقت بحاجات الممارسة المّ ّ

أف فرنسا ما زالت تمؤل شكارع
كردت المّغة الفر ّ
الركاية عمى سبيؿ التّأكيد عمى ّ
نسية في ّ

العاصميوف يختمفوف كثي ار ع ّنا ..رائحة فرنسا ما زالت تمأل
الجزائر العاصمة ،تقكؿ آماؿ« :
ّ

الصالوف الفرنسي (الويس  ..)14والحديث
السفرة األنيقة بال ّ
السكيف ..و ّ
شوكة و ّ
المكافّ ..

الفرنسية ..وحتّى الموسيقى تبقى مختمفة ((شارؿ أزنافر)) و((إديتبياؼ)).2»...
المتداوؿ بالمّغة
ّ

نسية
ّ
ائية أف تضعنا أماـ كضع الجزائرييف ،بتمؾ العبلقة غير المشركعة بالمّغة الفر ّ
الرك ّ
تكد ّ

التي تحضر عمى لسانيـ أكثر مف المّغة األصؿ ،كىك ما يعكس حالة االغتراب التي يعيشيا
الجزائرّيكف بيف لغتيـ األـ كلغة اآلخر« ،األمر الذي يجعؿ مف لغة الخبرة إطا ار الستيعاب وتفسير
فإف الوجود
المّغة
"البيتية" ،واعادة إنتاج وتمثيؿ مدلوالتيا القديمة ،الغائرة في الذّاكرة .ولذا ّ
ّ

انية ال يمكف أف يكوف إالّ في غير محمّو مخترقا باالنزياحات واالستبداالت
في ىذه المّغة الثّ ّ

المستمرة».3
ّ

نسية
أف األسماء البارزة التي استحضرتيا الكاتبة مف الثّقافة الفر ّ
كنفتح قكسا ىنا لنشير إلى ّ

األرمينية
أمثاؿ(( :شارؿ أزنافر))  )2018 – 1924( Charles Aznavourذك األصكؿ
ّ
نسية
نسية ك((إديتبياؼ))  )1963 – 1915( Edith Piafذات األصكؿ
اإليطالية الفر ّ
ّ
الفر ّ
الوردية (La
أىميا :الحياة
المغر ّبية ،تركت بصماتيا في سج ّؿ
ّ
نسية بكممات ّ
األغنية الفر ّ
ّ
معبرة ّ

 ،)Vie en roseال لست نادمة عمى شيء ( ،)Non je ne regretted rienلبياؼ
والبوىيمية ( )La bohémeوخذوني ) (Emmenez moiألزنفور.
)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .64

 )2المصدر نفسو ،ص.66

)3
السرد العربي) ،دار األماف ،الرباط ،منشكرات االختبلؼ
شرؼ الديف مجدكليف ،الفتنة كاآلخر (أنساؽ الغيرّية في ّ
الدار العر ّبية لمعمكـ ناشركف ،بيركت ،لبناف ،ط ،2012 ،1ص.183
الجزائرّ ،
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
بلثينيات مف القرف
المغنياف  /ال ّشاعراف مجاؿ
كقد اقتحـ
األغنية ككتابة الكممات في الثّ ّ
ّ
ّ

تعدد المبدعيف
مما يجعمنا نتساءؿ :ىؿ ما ت ازؿ مدينة الجزائر تحتفظ بذخيرتيا مع ّ
العشريفّ ،

فإف إبداعات "بياؼ" و"أزنفور" تختزؿ
وتنوع األساليب
ّ
اإلبداعية في وقتنا الحاضر؟ ،كعمى ك ّؿ ّ
ّ
النفس مف جية
معاني اإلقصاء كالتّيميش كالحزف كاأللـ مف جية ،كمعاني اإلصرار كالثّقة في ّ

أخرل.

استعممت آماؿ كىي تحكي تجاربيا ،المثؿ الفرنسي « Tout ce qui ne te tue pas
أف ك ّؿ ما ال يقتمؾ يجعمؾ أقوى» ،1حضكر ىذا المثؿ الفرنسي
 »te rend plus fortومعناهّ « :
كضعيات
كيتحسر مف
نفسية آماؿ ،فاإلنساف قد يتأثّر كيتألّـ
الركاية يعكس أثره البالغ في
ّ
ّ
ّ
في ّ
قكة كصبلبة.
كحاالت كمكاقؼ ،لكف تجاربو تمؾ تشحذ قدراتو كتزيده ّ

ائية ،كىي لغة شريحة كبيرة
نسية في العديد مف ّ
الرك ّ
تحضر المّغة الفر ّ
النصكص ّ

األمية ،كما أصبح التّداخؿ المّفظي
مف المجتمع الجزائرم ،إذ ّ
يعد الجيؿ بيا نكعا مف التّخمّؼ ك ّ

ائية .كعميو يؤ ّكد حضكر المّغة
بيف المّغات ينحت لغة ىجينة كتابة كنطقا في ّ
الرك ّ
النصكص ّ

الركائي أمريفّ :أكليما تمرير خطاب مشفّر تصبح فيو المّغة بيذا ال ّشكؿ
نسية في ّ
الفر ّ
النص ّ

األوؿ وسوء الفيـ وأعطاب
«المرجع األكثر داللة عمى
ّ
"الغيرية" واالختالؼ فيي مصدر االنغالؽ ّ

التّواصؿ ،كما أ ّنيا مصدر الثّراء واالنفتاح و"العبور" الثّقافي» .2كثانييا إظيار مدل تأثّر ال ّذات
يديكلكجية عممت عمى ترسيخ المّغة
كسياسية كأ
يخية
ّ
ّ
الجزائرّية بمغة اآلخر ،نتيجة ظركؼ تار ّ
نسية ،فميس سيبل أف يقضي الجزائرّيكف عمى مخمّفات أكثر مف قرف مف االستعمار الفرنسي
الفر ّ

المعمريف كالمدف الكبرل.3
خاصة في األماكف التي شيدت تمركز
في الجزائر،
ّ
ّ
 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .45
)2

ينظر ،عبد الفتاح كيمكط ،لساف آدـ ،تر :عبد الكبير الشرقاكم ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء( ،د.ط)1995 ،

ص 15إلى .21

)3
قافية في المغرب) ،مطابع أمبلاير
الكضعية
السبلـ خمفي ،المّغة األـ كسمطة المأساة (مبحث في
المغكية كالثّ ّ
ّ
ّ
ينطر ،عبد ّ
الرباط ،المغرب( ،د.ط) ،2000 ،ص .39
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ثقافية مف التّمثؿ ،تزيد
خزانا ألشكاؿ
لكف مع ذلؾ تعتبر «المّيجات والمّغات األخرى ّ
ّ

أف لو مكانة بإمكانو تحقيؽ ذاتو مف خالؿ
ألف اآلخر ّ
الداخمي متى وجد ّ
اليوية والمعجـ ثراءّ .
ّ

مرس خمؼ دعوات ال ّنقاء العرقي
اإلضافة التي ّ
يقدميا ،أصبح عامؿ ّ
أما التّ ّ
تنوع وتطورّ ،

1
عدد المّغكم أغراضا
أو ال ّنقاء الثّقافي األسطوري فال يسعو إالّ أف يزيد الطّيف بمّة»  .يخدـ التّ ّ

تحرر الفكر عبر التّيجيف بيف ثقافتيف مختمفتيف ،حيث يش ّكؿ مزيجا بيف المّغة األصؿ (األـ)
ك ّ

يعبر بيا الكاتب عف العوالـ
(األجنبية) «لتصبح
كالمّغة الكسيمة
غوية أداة ّ
نائية المّ ّ
إشكالية الثّ ّ
ّ
ّ

األحادية
الرؤى
اخمية و
ّ
ّ
ّ
الد ّ
ثـ تجاوز التّناقضات و ّ
الخارجية ،وعف بؤر التقاء األنا باآلخر ،ومف ّ
2
الضيؽ
مف أجؿ خمؽ
جمالية جديدة تخدـ البعد الحواري»  ،كتخمؽ لغة جديدة تتجاكز األحادم ّ
ّ

تعدد األصكات.
التعدد المختمؼ ،كمف مركزّية المّغة إلى ّ
إلى ّ

تحرر األشكاؿ التّعبيرّية
يحقؽ التّنكع المّغكم تجربة
ّ
ّ
إبداعية ذات بعد جمالي جديدّ ،

التعدد ،تخدـ البعد الحكارم« ،كاف غادامير يقوؿ بأ ّننا عندما
الرككد إلى
جماليات االختبلؼ ك ّ
ّ
مف ّ
ثرية
فإف أفاؽ
نكتب بمغة أخرى غير المّغة – األـ ّ
جوىرية تنفتح أماـ وعينا ونكشؼ أمو ار ّ
ّ

ال نألفيا في لساننا القومي ،وىي أمور تتيح لنا توسيع دائرة االىتماـ المعرفي واالطّالع
عمى عوالـ أخرى [ ]...اليـ األيديولوجي ىو الغالب في معاممتنا مع المّغات األخرى [ ]...ليست

أف الحياة
الكتابة بالمّغات األخرى عائقا سوى عند مف تغمب عميو إرادة االنغالؽ
اليوياتي مع ّ
ّ

عدد والتّنوع» ،3فالتّعامؿ مع لغات أخرل يفتح أماـ الفرد أفاقا رحبة
برمتّيا قائمة عمى التّواصؿ والتّ ّ
لمتّكاصؿ كالتّحاكر كالتّبادؿ.

)1
النقد ...كالمستقبؿ)–
السؤاؿ عف
اليكية (في التأسيس ...ك ّ
ّ
اليكية ...جدؿ الثّابت ك ّ
فيصؿ حصيد" ،المّغة ك ّ
المتغير"ّ ،
لمجمكعة مؤلفيف ،ص.213

جمالية االختبلؼ بمغة اآلخر في كتابات ما بعد االستعمار" ،دفاتر البحث العممي رقـ 10
 )2حسف ازريزم" ،تأسيس
ّ
تمثبلت األنا كاآلخر– كتاب لمجمكعة مؤلفيف ،ص.73

)3
السياسة كالكاقع) – مقاربات فكرّية ،منشكرات ضفاؼ
محمد شكقي ّ
(تأمبلت معاصرة في العقؿ ك ّ
الزيف ،ال ّذات كاآلخر ّ
بيركت ،لبناف ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،دار األماف ،الرباط ،ط ،2012 ،1ص.263 _ 262
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
لـ تخؿ ركاية (شطحات أنثى) مف العنصر ال ّشعرم ،سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ
الصكرة ال ّشعرّية أك المقتطفات
المّغة ال ّشعرّية
الرمكز ،أك مف خبلؿ تكظيؼ ّ
المحممة باإليحاءات ك ّ
ّ

السردم ،فالمّغة ال ّشعرّية «لغة تكثيؼ وغرابة ،لغة تؤلّؼ
ال ّشعرّية ،التي تقؼ بمكازاة المشيد ّ
السحر ،وتستخدـ ك ّؿ ما تتيحو المّغة
ما ال يأتمؼ ،تصدـ ،تعبر إلى حيث االندىاش و ّ

الرمز ،وك ّؿ ما توحي بو مف تجريد
مف فضاءات وامكانات ،كالمجاز واالستعارة ،واألسطورة و ّ

1
الركاية ،إلى اىتماـ عيوف
جمالية
ومف إمكانات
ّ
ّ
وفكرية»  .كقد يعكد ىذا الحضكر ال ّشعرم في ّ

ليمى بال ّشعر ،باعتبار ّأنيا تكتب خكاطر شعرّية ،كيعكس «ممارسة تيدؼ إلى خمخمة األجناس
قدية».2
الرواية أو شكؿ ال ّ
شعر أو شكؿ المحاولة ال ّن ّ
ّ
األدبية :في ال ّنص ال نتعرؼ عمى شكؿ ّ

السابقة.
فمـ تعد الفكاصؿ بيف األجناس
ّ
الصرامة ّ
األدبية بتمؾ ّ

عدة نذكر منيا ،قكؿ آماؿ كبمغة شاعرّية
يتجمّى ىذا الحضكر ال ّشعرم في مكاضيع ّ

«في ىذه المدينة ال ّنائمة في غرب الجزائر ولدت ..وولدت أيضا انكساراتي..

ىناؾ تركت في أزقّتيا جزءا مف طفولتي ..مف ذاكرتي ..مف جنوني ومف عذابي..
الحد؟! حتّى ألبس المدينة التي ولدت
إ ّنيا ..إ ّنيا أمي .أتراني أخاؼ اليتـ إلى ىذا
ّ
بيا وأسميتيا أمي ..أتراه الظّمأ العاطفي الذي ينفث مف جسدي كأعواد البخور يجعمني أراىف
أف ك ّؿ األجساد األخرى راحمة ال محالة..
سري وعالنيتي عمى أ ّنيا وحدىا
الباقية ..و ّ
ّ
في ّ
في فتيؿ ال ّنار [ ]...ىكذا تظمـ وىراف ..وأظمـ
أتراه عطشي إلى البراءة يشعؿ ّ
أنا األخرى .3»..تقترب لغة ىذا المقطع مف لغة ال ّشعر في تعبي ارتو المجازّية :المدينة التي تناـ

عمى االنكسارات التي تكلد ،ألبس المدينة ،كالظمأ العاطفي ،كالعطش إلى البراءة
تصكر الكضع المأساكم آلماؿ.
كغيرىا مف االستعارات كالكنايات كالتّشبييات التي ّ

)1
العالمية) ،ص.143
الركاية
ّ
الرىاف عمى منجزات ّ
الركاية المغاربية ( ّ
عمرم بنك ىاشـ ،التجريب في ّ
)2
الدار البيضاء ،ط ،1986 ،2ص.48
السبلـ بف عبد العالي ،دار تكبقاؿّ ،
ركالف بارت ،درس السيمكلكجيا ،تر :عبد ّ
)3

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .12
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
يجسد عكالـ األعماؽ
النص
النكع مف التّعابير في إطار ّ
ائية ليذا ّ
الرك ّ
ّ
استحضار ّ

بك ّؿ صراعاتو ،كيعكس مدل «اندماجيا العاطفي وتالقح مشاعرىا لحظة اإلبداع مع سحر مفعوؿ
1
ائية
ك ّؿ كممة
الرك ّ
ّ
موحية ،وتركيب يستيدؼ مف خاللو قائمو قارئا ما»  ،كىك ما يعني ّ
أف ّ

تتسرب إلى قاموسيا
في الكاقع «قارئة مستيدفة لـ تتم ّكف مف التّخمص مف سحر الكممات التي
ّ

المخزف إلى شعورىا الواعي وفي الوقت نفسو ىي قارئة تتعامؿ
المّغوي مف ال شعورىا
ّ
بامتياز».2
المتعددة
مع مقروءاتيا
ّ
ّ
غنتيا أـ
رباعيات الخياـ" التي ّ
الساردة مقطعا شعرّيا مف قصيدة " ّ
كفي مكضع آخر تذكر ّ

السحر
كمثوـ« :سمعت صوتا ىاتفا في ّ
نادى مف الغيب غفاة البشر
ىبوا امأل وا كأس المنى

قبؿ أف تمأل كأس العمر كؼ القدر
القمب قد أضناه عشؽ الجماؿ
والصدر قد ضاؽ بما ال يقاؿ
يا رب ىؿ يرضيؾ ىذا الظّمأ
الزالؿ
والماء ينساب أمامي ّ
آه يا ظمئي مف يرويني.3»..

)1
النسكم العربي الجزائرم ،ص.51
النص ال ّشعرم ّ
ناصر معماشّ ،
 )2المرجع نفسو ،ص،ف.
)3

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.42
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
فسية التي تعيشيا ال ّذات  /آماؿ
الخياـ ،الحالة ال ّن ّ
باعيات ّ
لقد اختصر ىذا المقطع مف ر ّ

كتصرفاتو ككبلمو ،فالتّجاىؿ ىك شكؿ مف أشكاؿ
جراء التّجاىؿ الذم تقرأه في نظرات أبييا
ّ
مف ّ

بأي فعؿ تنفيذي بؿ يقتصر عمى االستيتار واالزدراء
النفسي «الذي ال يتّسـ
العنؼ ّ
ّ
بالقياـ ّ

العقمية
الجسدية أو
حية أو إضعاؼ قدراتيا
واستعماؿ وسائؿ يراد بيا طمس
شخصية ّ
ّ
ّ
الض ّ
ّ

1
النفسي مباش ار
وقياميا بنشاطاتيا
مما يحدث
الطبيعية»  ،كيككف العنؼ ّ
ّ
سمبيا في الحياة اليانئة ّ
ّ
ّ

أك غير مباشر كالتّيديد كاإلذالؿ كال ّشتـ كاالستيزاء كاإلىماؿ كالبلمباالة كالتّخكيؼ كعدـ
االعتراؼ...

كفي مكضع آخر تكظّؼ عيوف ليمى أبياتا شعرّية نسجتيا آماؿ كتذكرىا عمى لسانيا

كتيدييا إلى حبيبيا عمر ،تقكؿ:
«كما ع ّودتني

أفيؽ عمى نبض ك ّؿ يوـ
الصباح
وتحمؿ لي خيوط ّ
فأىوي إلى صدر الظّالـ ما أريد
شعاع يفيؽ
فأترؾ ذاؾ ال ّ
وأصمب ذاؾ مف حبؿ الوريد
كما ع ّودتني
كفيؾ أغسؿ وجو الغسؽ
في ّ
شفؽ
شجر ..أرتّب موعد ذاؾ ال ّ
أمسح أوراؽ ال ّ
)1
نفسية  ،-دار الصفال ،عماف ،األردف( ،د.ط) ،2008 ،ص.37
سكسف شاكر مجيد ،العنؼ كالطفكلة – دراسة ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
وأحنيو قميال ظير القمر
عمى غيـ عطر عتيد
كما ع ّودتني
أرمي بروحي في رحاب الفضاء
وكمّي ثقة ..وكمّي أماف
بأف يديؾ بطوؿ البراري وطوؿ البحار
ّ
تزيد ..تزيد
أف راحتيؾ سرير مف ريش
وّ
بحب ..كفرحة طفؿ ب ّأياـ عيد».1
تمقفني ّ
ائية بصكت األنا آماؿ
الرك ّ
ّ
إف ىذا ال ّشاىد ال ّشعرم يعكس أمريف :أكليا تماىي صكت األنا ّ

أف تكظيفيا ليذا المقطع
تكحد البطمة مع ال ّرك ّ
في كتابتيما لم ّشعر ،ما يد ّؿ عمى ّ
ائية ،كالثّاني ىك ّ

عبر عف جماؿ الحياة التي عاشتيا
ال ّشعرم جاء عاكسا لحالة
الحب ،التي عاشتيا آماؿ ،كما ي ّ
ّ
عمتيا.
في فترة تكاجدىا مع عمر في منزؿ ّ

الركائي
النمط التّقميدم ّ
الركاية لكسر ذلؾ ّ
الرك ّ
لمنص ّ
ائية لم ّشعر ضمف ّ
كجاء تكظيؼ ّ

كالتّعبير عف المشاكؿ التي تفاقمت في حياة ال ّذات  /آماؿ ،كفؽ مستكيات متباينة ،ككاف ال ّشعر
غكية ،لما يحممو في مضامينو مف انزياحات ،تترؾ لمكاتب الحرّية
لمصكر التّعبيرّية المّ ّ
فييا بديبل ّ

النص.
الدالالت
في التّعبير ،كما تترؾ لممتمقّي المجاؿ لمقراءة ،كالكشؼ عف ّ
المخبئة تحت جسد ّ
ّ

)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.85 - 84
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تنكع
العامية ،ك
ّ
لقد أفضى االشتغاؿ المّغكم عمى الفصحى ،ك ّ
األجنبية ،كالمّغة ال ّشعرّية ،إلى ّ

ثنائية
الرؤل ،ككذا أكسب تجربة الكاتبة
في األسمكبّ ،
خصكصية ،إذ اتّخذت فييا مف ّ
ّ
كتعدد في ّ

الرجؿ مصدر إبداعيا ،مف خبلؿ كشفيا عف العبلقة المضطربة بيف الجنسيف كىكذا
المرأة ك ّ

الداللة ،بؿ ترّكز عمى تركيب
الرواية ال تتب ّنى
األحادية عمى مستوى البناء و ّ
«يتّضح ّ
ّ
أف ىذه ّ

السرد» 1لتحديد مكقؼ
شعوري والالشعوري وتتوا ّ
معقّد يتداخؿ فيو ال ّ
شج فيو المّغات ومستويات ّ
مف اآلخر كالعالـ.

كرصدنا جممة مف المبلحظات بخصكص لغة (شطحات أنثى) لػػ :عيوف ليمى:
األدبية
ألف أغمب استعاراتيا كانت بسيطة تغيب فييا الحيمة
ّ
 مسترسمة قريبة مف الكاقعّ ،
النصي
النسيج ّ
كقكة التّعابير التي تجعؿ مف ّ
التي تتّصؼ بيا أغمب األقبلـ اإل ّ
بداعيةّ ،
فنية تخرجو مف ذلؾ التّنميط الجاىز.
يغرؽ في اإلغراء الببلغي الذم يمبس ّ
النص تحفة ّ

النصي كالغكص في أعماقو
النسيج ّ
عما كراء ّ
 المباشرة في الطّرح ،كمنو يق ّؿ البحث ّ
لمكشؼ عف المعاني المضمرة أك المحتجبة كراء ركاـ الكممات كالتّراكيب كالببلغات.

تقنية المكنكلكج التي احتكت
لمركاية إلى البكح ال ّذاتي ،حيث طغت ّ
 يميؿ التّشكيؿ المّغكم ّ
فسية بكثير مف التّفاصيؿ كالتّكرار كالتّركيز.
أكجاع البطمة
كصكرت معاناتيا ّ
الن ّ
ّ

ائية مف أسمكب الخاطرة كالمناجاة في نقؿ أحاسيس البطمة ،كقمقيا كتساؤالتيا
الرك ّ
 استفادة ّ
األسرم كحكؿ كطنيا.
حكؿ محيطيا
ّ

السمطة ال ّذككرّية
بعد حديثنا عف العنؼ ال ّذككرم كاالضطياد االجتماعي الذم مارستو ّ

عمى ال ّذات األنثكية في ركاية (شطحات أنثى) لػػػ :عيوف ليمى ،سننتقؿ في المبحث األخير
الداللة
إلى االشتغاؿ عمى عتبة العنكاف ،كالكشؼ عف كعي الكاتبة بيذه العتبة كدكرىا في تكثيؼ ّ
كتكجيو القراءة.

 )1أحمد اليابكرم ،دينامية النص الركائي ،اتحاد كتاب المغرب ،المغرب ،ط ،1993 ،1ص.77
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الحب المفقود
الصوت
األنثوي و ّ
ّ
المبحث الثّالث( :شطحات أنثى) لػػ :عيوف ليمى ّ /
يميائية تشيد ركاجا في كافّة المجاالت
الزمف ك ّ
منذ أكثر مف نصؼ قرف مف ّ
الس ّ
الدراسات ّ

حتّى طغت المؤلّفات التي تبحث في العبلمة كأصنافيا عمى غيرىا مف األبحاث
م
كذلؾ نظ ار ل
ّ
أدبي أك فكر ّ
طرؽ ّ
شمكلية ىذا العمـ الذم بات مف الممكف بكاسطتو التّ ّ
ألم مكضكع ّ
سيميائية فظيرت دراسات ال تحصى في المّغة كالببلغة كعمـ الجماؿ كغيرىا
ثقافي مف زاكية
أك
ّ
ّ

متنكعة يمكف االستفادة
مف العمكـ تعتمد عميو ،كتستند لمفاىيمو ،فيك عمـ قائـ عمى مصطمحات ّ
السيمياء إلى تحميؿ
منيا في دراسة العتبات ،ككاف العنكاف مف أىـ العتبات ّ
الن ّ
صية التي سعت ّ

النص قصد فيمو كاستنطاقو
بنيتو كداللتو باعتباره مفتاحا أساسا يتسمّح بو القارئ لمكلكج إلى عالـ ّ

كتأكيمو.

النص
النص المكازم الذم يكاجو القارئ أثناء تفاعمو مع ّ
كبناء عمى ذلؾ يككف العنكاف ىك ّ

إعبلنية فقط ،بؿ ىك خطاب إبداعي يحمؿ في أعماقو رسالة
مادة
مجرد ّ
ّ
اإلبداعي ،ككنو ليس ّ

الدقة في نسجو كالجماؿ في تشكيمو.
ميميفّ ،
تختزؿ مضمكف ّ
النص ،كىذا يتأتّى مف مراعاة أمريف ّ

عامة قابمة لمتّحميؿ كال ّشرح قصد الغكص في األعماؽ مف أجؿ كشؼ
العنكاف إذف بنية ّ

الضكء عمى عنكاف ركاية (شطحات أنثى)
مقاصد ّ
النص ،كعميو سنحاكؿ في ىذا المبحث أف نسمّط ّ

فية
لػػ :عيوف ليمى،
غكية كالبنية الحر ّ
الصكرة المّ ّ
ّ
كسنبيف كيؼ انتقمت العنكنة مف التّركيز عمى ّ

المتماشية مع التّحديث.
اللية
الصكرة البصرّية ذات الكظائؼ ّ
ّ
الد ّ
التّقريرّية المباشرة إلى ّ

الدالالت التي يحمميا ىذا العنواف؟ وىؿ جاء منسجما مع مضموف
لنتساءؿ اآلف :ما ىي ّ
ال ّنص؟.
الصحافة سابقا ،انتقمت إلى
عيوف ليمى أستاذة في العمكـ
ّ
الكثائقية مف كىراف عممت في ّ

التّدريس منذ عاـ  ،2010ليا كتابات في بعض الخكاطر

السردم فكانت ركايتيا (شطحات
أما في الجانب ّ
ال ّشعرّيةّ ،
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
الخاصة
اليكية عف طريؽ تجسيد معاناة األنثى
أنثى) ّأكؿ ما كتبت ،كىي ركاية تبحث في
ّ
ّ
الداخؿ مف ردكد األفعاؿ.
كاكتشاؼ ال ّذات
األنثكية كتحرير ّ
ّ

الص ّبية آماؿ التي عاشت العديد مف االنكسارات منذ أف كانت طفمة
ىي ركاية تحكي عف ّ

كمنذ أف شاء القدر أف يخطّ كؿ شطحات اآلالـ كاألكجاع عمى صفحات حياتيا ،ككانت أكلى
فجر نفسو في زمف
عمتيا الذم ّ
الصمد اليبري" ،كثانييا ّ
مآسييا المباالة كالدىا "عبد ّ
حبيا البف ّ

عية كلدت نتيجة خطأ
السكداء نتيجة اعتقاداتو الخاطئة ،كأخي ار اكتشافيا ّ
بأنيا ابنة غير شر ّ
العشرّية ّ
ارتكبتو كالدتيا مع عبد المؤمف البيدري كالدىا البيكلكجي.

يعد العتبة األكلى التي تسبح
النص ،كما ّ
ّ
األكلي الذم يختصر مضاميف ّ
يعد العنكاف المبنى ّ

ؾ شفراتو بالعكدة
البد مف ف ّ
جيدا كتشريحو كادراؾ معانيو ّ
النسيج ّ
فييا دالالت ّ
النصي ،كلفيمو فيما ّ
النص كتعرّية خطاباتو ،أم مف خبلؿ «قراءة العنواف في ال ّنص وقراءة ال ّنص
إلى ّ

1
خاصة
اتيجية
في العنواف» حتّى نتمكف مف كشؼ أسرار ّ
النص ،فالعنكاف بيذا ال ّشكؿ أصبح استر ّ
ّ

الداللي
خصكصيات
ليا
آليات التّكثيؼ ّ
كمككنات تدخؿ في إطار التّجريب المتّكئ عمى ّ
ّ
ّ
النص.
الذم ي ّ
الرغبة في قراءة ّ
ؤدم دكر ّ
حرؾ بداخمو ّ
المنبو الذم يثير استجابة القارئ ،لي ّ

األنثوية في الممفوظ ال ّنصي:
 /1تش ّكؿ الذّات
ّ
الفعمية "عيوف
الضركرم أف نبدأ باسـ الكاتبة
قبؿ الحديث عف العنكاف
ّ
كماىيتو كاف مف ّ
ّ

المثبت عمى الغبلؼ ،كالذم يش ّكؿ حقيقة لػ "األنا" الكاتبة ،كىك ضمير فعمي يقع خارج
ليمى"
ّ
الحد الفاصؿ بيف األنا الكاتبة
ألنو يمثّؿ
كيتكدد إليو ،كيحكـ حكلو
النص
ّ
ّ
دالليا كال يقع فيوّ ،
ّ
ّ

ائية التي تمثّؿ
النص
المادم الذم
التي تمثّؿ ال ّشخص
ّ
يتحمؿ مسؤكلية ّ
الرو ّ
ّ
الفعمية ،واألنا ّ
ّ

خصيات كالحكارات كاآلراء.
خيالية تنسجيا األنا الكاتبة مف أجؿ خمؽ نص
مخمكقات
ّ
متعدد الش ّ
ّ
السارد ليس أبدا الكاتب  ...ولك ّنو دور مخمؽ ومتبنى مف طرؼ الكاتب...
كعميو فػ « ّ

ائية
شخصية
فيو
متخيمة – أو كائف مف ورؽ – شأ ّنو في ذلؾ شأف باقي ال ّ
الرو ّ
ش ّ
ّ
ّ
خصيات ّ
)1
قافية) ،ص.53
فارس تكفيؽ البيؿ ،الركاية الخميجية (قراءة في األنساؽ الثّ ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
يؤسس عممو الحكائي لينوب عنو في سرد المحكي وتمرير
األخرى،
يتوسؿ بيا المؤلّؼ ،وىو ّ
ّ

اقعية ما يرى».1
خطابو األيديولوجي ،وأيضا ممارسة لعبة اإليياـ بو ّ

كقصة منتظمة ،كتاريخا
محكيا،
متخيبل ،كمكضكعا
النص فضاء
بناء عمى ذلؾ يعتبر ّ
ّ
ّ
ّ

الساردة كي تعيد
السردم ،منسكجا مف طرؼ ال ّذات الكاتبة ،لتأتي بعدىا ال ّذات ّ
يستعاد داخؿ الفعؿ ّ

حبكيا ،ما دامت الحبكة ىي الكسيط الذم يعيد تنظيـ األحداث
سرديا ،كتعيد تنظيمو
تشكيمو
ّ
ّ

المميز الذي بو نعيد
كما يرل "بوؿ ريكور" ،إذ يقكؿ« :أرى في الحبكة التي نختمقيا الوسيط
ّ
منية».2
تشكيؿ تجاربنا ّ
الز ّ

ائية" مشي ار إلى الخمط
الرو ّ
كقد حاكؿ "نجيب العمامي" التّمييز بيف "األنا الكاتبة" ك"األنا ّ

البنيوي)
الروائي في ضوء المنيج
الذم كقعت فيو "يمنى العيد" في كتابيا
ّ
ّ
(تقنيات ّ
السرد ّ

فكأنيما مصطمحاف
الراوي" ،و"الكاتب" ،ليدالّ عمى مفيكـ كاحدّ ،
حيث كانت تكظّؼ مصطمح " ّ

أف لك ّؿ مصطمح مفيكمو الخاص.3
مختمفاف لمفيكـ كاحد ،يقكؿ "نجيب العمامي" عمى ال ّرغـ مف ّ

بأف األنا الكاتبة "عيوف
نحس ّ
كيحدث لنا مثؿ ىذا الخمط في ركاية (شطحات أنثى) ،حيث ّ

ائية" آماؿ" ،كىك ما يمكف أف ندرجو ضمف ما قالتو "جوليا كريستيفا"
ليمى" ىي نفسيا األنا الرك ّ
النص
النص ينتقؿ
تحرر ّ
بأنو كىك في حكار مع ّ
عف المؤلّؼّ ،
ّ
ضمنيا مف ال ّذات الكاتبة التي ّ

الشخصيات كالحكارات كاألدكار التي يشترط تكاجدىا بداخؿ
الساردة التي تمعب دكر
ّ
إلى ال ّذات ّ

4
اخمي/الركائي باعتباره
الد
عمى
افي
ق
ث
لمخارجي/ال
اسقاطا
ؿ
ث
يم
ل
ىنا
الكاتبة
اسـ
جاء
كعميو
،
النص
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

)1
السردية في الخطاب الركائي" ،مجمة فصكؿ ،مصر ،ع ،1992 ،4ص .69 – 68
الرؤية
ّ
عبد العالي بكطيب" ،مفيكـ ّ
 )2حاتـ الكرفمي ،بكؿ ريككر...اليكية كالسرد ،ص.59
)3

ينظر ،محمد نجيب العمامي ،الراكم في السرد العربي المعاصر (ركاية الثمانينات في تكنس) ،دار محمد الحامي

سكسة ،تكنس ،ط ،2001 ،1ص .9 – 8

)4

ينظر ،محمد الخبك ،الخطاب القصصي في الركاية المعاصرة ( ،)1986 – 1976دار صامد ،تكنس ،ط2003 ،1

ص .248
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ردية
ىك ممثّؿ العمؿ اإلبداعي كمنتجو كخالؽ العمؿ التّخيمي الذم يبني مف خبللو
الس ّ
المككنات ّ
ّ

لمنص بعده الجمالي.
التي تمنح ّ

 /2العنواف (شطحات أنثى) وفضح اليامش ال ّنسوي:
لمنسؽ االستعارم داخؿ
يعد العنكاف اسما
ّ
لمنص باعتباره عبلمة مركزّية تؤطّر ّ
شخصيا ّ
ّ

بتتبع دالالتو ومحاولة
داللية وأخرى
الركاية ،فيك نظاـ سيميائي ذك «أبعاد
رمزية تغري الباحث ّ
ّ
ّ
ّ
1
أف عيوف ليمى كتبت
الرامزة»  ،كمف يق أر عنكاف (شطحات أنثى) لمكىمة األكلى يعتقد ّ
فؾ شفراتو ّ

ركيبية يبدك سميما كمفيكما
كية
ألف العنكاف مف ّ
احية التّ ّ
الن ّ
ّ
ركاية كبلسي ّ
تقميدية بعيدة عف التّجديدّ ،

نحس
ثانية ،فبل نقع عمى انزّياح أك حذؼ يجعمنا
أم قراءة ّ
ّ
ليس بحاجة إلى أم تأكيؿ أك ّ

السائدة.
بأ ّنيا خرجت مف األطر المألكفة كتجاكزت التّقاليد ّ

تقر بكىـ البساطة كالتّقريرّية ظاىرّيا ،كتؤ ّكد
الركاية التي ّ
كىك ما يخمؽ االنسجاـ داخؿ ىذه ّ

السطح
اإلشكالية في باطنيا ،ف
الحقيقة
المتمعف في المتف الحكائي ّ
ّ
جيدا يجد أمك ار ال تطفك فكؽ ّ
ّ

فمدلكؿ كممة ال ّشطحات خرج مف معناه المعجمي إلى المعنى اإليحائي ،حيث أصبح ال يد ّؿ

الرقص ،كاّنما يد ّؿ عمى الحركة ،كىذه الحركة ال تعدك أف تككف مؤ ّش ار
ثقافيا داالّ
ّ
عمى ّ
داللية ،تحمؿ في مضامينيا معنى البلّثبات ،كالبلّاستقرار
تفرعات ّ
عمى ما تحيؿ إليو ىذه المّفظة مف ّ

كاالضطراب ،كالبلّانسجاـ.

المغيب
األنثكم
الداللي إلى البحث في معنى الكجكد
كتذىب كممة (شطحات) في بعدىا ّ
ّ
ّ

المعنكم ،تفرضيا عمييا سمطة
المادم ك
في األكساط العر ّبية ،فالمرأة تعيش حالة مف اإلقصاء
ّ
ّ
المجتمع ،كما تزيد لفظة (شطحات) في تعميؽ جركح المرأة ،كتؤ ّكد عمى كجكد رغبة في الثّكرة
الصمت إلى سمطة البكح كال ّشطح التي مارستيا آماؿ
السائد ،خركجا مف سمطة ّ
عمى الكضع ّ
المقدس.
النظـ االجتماعية التّي أجازت قمعيا كسجنيا ضمف عادات كأعراؼ اتّخذت شكؿ ّ
عمى ّ
 )1بساـ قطكس ،سيمياء العنكاف ،ك ازرة الثقافة ،عماف ،األردف ،ط ،2001 ،1ص .12
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
بيئية مغايرة تنقميا مف ماضي
تعني آماؿ كداللة رامزة لؤلمؿ ،كسر الحكاجز ،كخمؽ ظركؼ ّ

حكؿ مف البكـ إلى الكبلـ
متمردة
ذات مقمكعة كصامتة إلى حاضر ذات
ّ
ّ
كمحتجة ،كىذا التّ ّ
محرض كمنزاح عف استعمالو
لغكم
النص باستخداـ
الغياب إلى الحضكر ،يستنطقو ّ
كمف ّ
ّ
ّ
المعجمي.

ركيبية مستكحى
كعمى ىذا األساس ،إذا كاف العنكاف (شطحات أنثى) مف ّ
احية التّ ّ
الن ّ

اللية
احية
الكظيفية ك ّ
فإنو مف ّ
مف الّنمط التّقميدم الذم يتّصؼ بالمباشرة كالتّقريرّية كالبساطةّ ،
الد ّ
ّ
الن ّ
تؤديو األنثى
الرقص الذم ّ
النصّ ،
ثانية كتأكيؿ لمعاني ّ
يحتاج إلى قراءة ّ
ألنو لـ يكف يقصد بو ّ

تخص معاناة األنثى في المجتمع الذم ىضـ حقّيا.
كاّنما ىك عنكاف يبحث في دالالت أخرل
ّ

يتككف العنكاف (شطحات أنثى) مف دالّيف ىما (شطحات) ك(أنثى) تجمع بينيما اإلضافة
ّ

(المضاؼ كالمضاؼ إليو) ،كىذه اإلضافة ىي التي ألغت الحدكد بينيما حتّى أصبحا داالّ كاحدا

ككف ال ّشطحات غالبا ما كانت تقترف باألنثى ،ككذلؾ في العنكاف تعكس لفظة األنثى ما يدكر داخؿ
أف المتف يحكي عف األنثى كانشغاالتيا كمدل تم ّكنيا مف إثبات كجكدىا كتجاكزىا
المتف ،كىك ّ

حكطيا بو المجتمع ال ّذككرم.
لذلؾ ّ
السياج الذم ّ

صياغيا كعمى األرجح ىك المبتدأ ،فاألصؿ في العنكاف
غيابا
ّ
كما نجد في العنكاف ّ

ئبقية
(ىذه شطحات أنثى) ،كاسـ اإلشارة (ىذه) عمى ما يبدك لو كظيفة
حيكية أدخمت العنكاف في ز ّ
ّ
أف العنكاف
الطّرح كالتّساؤؿ عف أم شطحات أنثى ّ
الرك ّ
ائية؟ فالكممتاف جاءتا نكرتيف ما يعني ّ
تتحدث ّ
الركاية
يحمؿ داللة
ّ
ذىنية عمى شيء غير معركؼ ،فكجدنا بعد االطّبلع عمى مضمكف ّ

تتحدث عنيا عيوف ليمى تعكس ك ّؿ تمؾ التّقمبات التي تعيشيا األنثى
أف ال ّشطحات التي
ّ
ّ

حيز ركايتيا ،منطمقة في تكصيفيا ليذا العنكاف مف مقتضيات الكاقع المممكس
التي شغمت ّ
مقكمات جديدة ،ما يثير تساؤالت كثيرة تحفّز القارئ
إلى الخياؿ الذم يضفي عمى ّ
النص ّ

فية
عمى افتراض صكرة ليذه األنثى كتخييؿ مبلمحيا ،كمف خبلؿ االحتكاـ إلى
الخمفيات المعر ّ
ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
النص ىي أنثى في عنفكاف شبابيا تعاني
أف األنثى التي
ّ
يتحدث عنيا ّ
كالقرائف ّ
صية ّ
الن ّ
يتبيف ّ

مف الكجع كالقير كالتّجاىؿ.

الرجاء
الركاية آماؿ كىي تناجي الخبلص مف ىذا الحزف «منيؾ ىذا ّ
تقكؿ بطمة ّ

رقمية ..بؿ تتجاوز
حينما تتمقّفو أذرع البوليسية وىي ترسـ معاناتي بدقّة عدسة تصوير
ّ
مجرد شعور بائس بالفرح ،باألمؿ
الدخوؿ في لحمة األشياء التي قد تمنح
ذلؾ إلى ّ
ّ
صبية ّ

كيدية» ،1فاألنثى ىنا كاقعة
بالحبور .صعب أف يمنحؾ أحدىـ طردا مف الحزف ممفوفا
ّ

عدة
تحت ىيمنة نسؽ ثقافي أيديكلكجي ما فرضتو ظركؼ
محددة ،تجعمنا نطرح تساؤالت ّ
اجتماعية ّ
ّ

الركاية؟ كمف ىذه األنثى؟
في غاية
ّ
األىمية ىي :ما ىي الظّركؼ التي تعيشيا األنثى في ىذه ّ
كلماذا قالت أنثى كلـ تذكر اسميا؟

مما ىك فضاء إنشائي
جاء عنكاف (شطحات أنثى) عاكسا لفضاء تقني ترميزم أكثر ّ

مقدمة نص لتعيينو ،وبياف محتواه
غوية [ ]...التي يمكف أف تثبت في ّ
لما يحممو مف «األدلّة المّ ّ

شامؿ ،واغواء الجميور المستيدؼ» ،2فيك شفرة تحتاج إلى التّفكيؾ لمقاربة كاقع األنثى
ال ّ
حتمية اعتاد
الميمشة ،كتعميؽ الكعي المعرفي الجمالي بحقيقة المرأة في العالـ العربي ،كىي نتيجة
ّ
ّ

الرك ّاية التي تكتبيا المرأة ،حيث يتـ فييا التّمركز حكؿ
القارئ الكصكؿ إلييا في معظـ المتكف ّ

سائية يعني الكتابة عف انشغاالت المرأة كىمكميا.
الركاية ّ
الن ّ
ال ّذات ،كالتّمركز حكؿ ال ّذات في ّ

اصطياده
ائية عمى عدـ ذكر اسـ األنثى في العنكاف غرضو «غواية المتمقّي و ّ
الرك ّ
فحرص ّ

األنثوي» ،3كيمثّؿ أيضا «داللة
واثارة أفؽ انتظاره لسرد يمتمس األنوثة ،والحديث عف الجسد
ّ
شعبي والخرافي
شخصي والفردي ،وىي بطولة موصولة باإليماف ال ّ
عمى تالشي البطولة بالمعنى ال ّ

 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .15
GérardGenette, seuils, éd seuil,1989, p73.

(2

النادم األدبي الثّقافي ،جدة
الركاية
 )3عبد الحكيـ باقيس ،العنكنة
النقد ،جّ ،68
اليمنية  ،عبلمات في ّ
ّ
كتحكالت الخطاب في ّ
ّ
السعكدية ،مجػ( ،17 :د.ط) ،2009 ،ص.386

~ ~ 88

اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
غيابيا ىو نتاح انكسارىا وتضاؤؿ القناعة بيا» ،1كما ييدؼ
بالمنقذ والقائد و ّ
الزعيـ ،وليذا ّ
فإف ّ

ىكيتيا
عرؼ عمى ّ
أيضا عدـ ذكر اسـ ال ّش ّ
الركاية ليت ّ
خصية في العنكاف إلى تحفير القارئ عمى قراءة ّ

ائية ترمي
كمسارىا في الحياة .كما يرجع أيضا عدـ ذكر اسـ ّ
الرك ّ
محدد لؤلنثى في العنكاف إلى ّ
أف ّ

النساء دكف تحديد ىاتو أك تمؾ.
إلى تعميـ الظّاىرة عمى ّ

كغيابو ىك بمثابة
لميكية ككف االسـ أحد دعائـ
اليكيةّ ،
ّ
كيمكف أيضا أف يعني طمس ا ّ

ألف إسقاط االسـ
كجكديا
المتحدث عنيا تغييبا
تغييب ليذه األنثى
ّ
ّ
ّ
كفعميا في دائرة الحياة الفاعمةّ ،

عف األنثى ىك داللة عمى عدـ االكتراث بحياتيا كداللة عمى حياة ببل معنى ،بيذا الش ّكؿ تككف
األنثى في ىذه ال ّركاية تعيش أزمة كجكد كحالة قمؽ.
خصية
كعميو تككف األنثى الحاضرة عمى مستكل المتف كعمى مستكل العنكاف ،ىي ال ّش ّ

النسؽ
الركاية التي كانت تعمؿ عمى كسر ّ
الرئيسة التي تتمركز حكليا األحداث ،كما ىي عصب ّ
ّ

مؤسسة لمفعؿ كمنجزه ،كبكصفيا
المييمف ككسب سمطة ال ّذات
ّ
األنثكية لم ّذات نفسيا ،باعتبارىا أنثى ّ
الركاية كمّيا.
تمثّؿ القيمة المييمنة في ّ

الرجؿ وقسوتو
ائية باألنثى آماؿ بياف ما عانتو ك ّؿ ّ
الرك ّ
النساء مف «جيؿ ّ
قصدت ّ

الرجؿ نظرة فييا رىبة وتقديس ،ومف ىذا ال ّنسيج المعقّد
والعالقات
ّ
األسرية التي كانت تنظر إلى ّ

2
اتيف
تكونت الجوانب
ّ
المتعددة لقير ىذه المرأة»  ،كىك ما أ ّػدل إلى صعكبات في تحقيؽ ّ
النساء ذك ّ
ّ

الدتيف
اقتصادم،
كثقافي ،ك
عي،
اجدف فيو ،فمنذ ك ّ
كسياسي ،رفض أف تتك ّ
ّ
ّ
ّ
في مجتمع اجتما ّ
اتيف كانتزاع االعتراؼ بي ّف في كسط مختنؽ بسطكة
الصاخبة إلثبات ذك ّ
ّ
كىف يكاجيف أمكاج الحياة ّ

المحظكرات.

)1
)2

الركاية العربية كالتّنكير (قراءة في نماذج مختارة) ،دار الفارابي ،بيركت ،لبناف ،ط ،2012 ،1ص.239
زّياد صالحّ ،
أكريدة عبكد" ،صكت المرأة في ركايات عبد الممؾ مرتاض" ،مجمة الخطاب ،منشكرات مخبر تحميؿ الخطاب ،جامعة

مكلكد

معمرم،

تيزم

كزك،

الجزائر،

مجػ،7

ع،11

،2012

19:08 ،2019 /1 /25 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20176سا.
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
النسكة
النياية كؿ ىؤالء ّ
ائية في متنيا مف البداية إلى ّ
الرك ّ
تمثّؿ إذف آماؿ التي تحكي عنيا ّ

ائية عمى لساف بطمة ركايتيا« :وك ّؿ ال ّنيايات المعمّقة تصنع في داخمي
الرك ّ
كيتّضح ذلؾ في قكؿ ّ

المتقدمة
الصفوؼ
ّ
بدائؿ الخذالف ..ووجيي الطّفولي يشي ّ
أف الحزف قد حجز لو مقعدا في ّ

شر أ ّنؾ والدي وكفى..
الصغيرة التي تأ ّ
مف الخواء ..في ال ّنياية خاوية سمائي مف ك ّؿ األشياء ّ

قداسية نواميسو ..أرتّؿ بسخاء تراتيؿ طقوسو..
ربا أركع تحت
ّ
في ديانتي أردتؾ ّ

1
األنثكية رد
النابعة مف ال ّذات
بك ّؿ بساطة اشتييت أف تكوف والدي»  .تمثّؿ ىذه العبارات ّ
ّ

أف المرأة وقعت
فعؿ األنثى آماؿ عمى ممارسة التّجاىؿ الذم مارسو كالدىا ّ
ضدىا« ،يعني ذلؾ ّ
أف العنواف بصفاتو تمؾ يعمؿ عمى كسر ذلؾ
تحت ىيمنة نسؽ اجتماعي أيديولوجي ّ
محدد سمفا و ّ
يسد
ال ّنسؽ ،وكسب سمطة كبيرة يفرض بواسطتيا ىيمنتو عمى القارئ بتأسيسو فعال منجزاّ ،

اللية التي يضعيا أمامو عبر تساؤالت يفرضيا عميو» .2حاكلت األنثى  /آماؿ
الفجوات ّ
الد ّ
الركية مثمما حاكلت عيوف ليمى بالكتابة المطالبة بحقكؽ كؿ أنثى
التّخفيؼ عف كجعيا في نص ّ

ميمشة كسعت إلى إثبات كجكدىا فعبل ككممة.
ّ

جاء العنكاف (شطحات أنثى) كػ «تجميع مكثّؼ لدالالت ال ّنص ،إف البؤرة قد يستقطبيا
العنواف ثـ يتـ تردادىا في مقاطع ال ّنص ،فتأتي تمؾ المقاطع تمطيطا لمعنواف وتقميبا لو في صورة
مختمفة» ،3لكف لك كاف العنكاف (شطحات نوف) مثبل لكاف أبمغ مف كجية نظرنا
النص كبيذا تككف
لمدكاؿ
سر التّقدير ّ
النكف كجسد ّ
النائمة تحت حرؼ ّ
الخفية ك ّ
ّ
حيث تترؾ لمقارئ ّ

النص.
كشكقتو لطرح األسئمة التي ال يجد ليا إجابات إالّ إذا دخؿ عالـ ّ
قد جذبت انتباه القارئ ّ

 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.28

)2
لمنشر كالتكزيع ،عماف
سكية العر ّبية (مساءلة األنساؽ كتقكيض المركزّية) ،دار كنكز المعرفة ّ
عصاـ كاصؿ ،الركاية ّ
الن ّ
األردف ،ط ،2018 ،1ص.46

 )3بشير تاكريريت ،الحقيقة الشعرية (عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية دراسة في األصكؿ كالمفاىيـ)
عمـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،إربد ،األردف ،ط ،2010 ،1ص.134
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
ألف ال ّشطحات
بناء عمى ذلؾ يككف العنكاف (شطحات أنثى) عنكانا م ّا
ستفز إلى ّ
حد بعيدّ ،

يتحدث عنيا العرفاء كالتي يقصدكف
تتحدث عنيا عيوف ليمى شبيية بتمؾ ال ّشطحات التي
التي
ّ
ّ
النقاب
بيا البكح بما يجب أف يبقى مكتكما ،أم التّصريح بعقيدتيـ كالجير بأسرارىـ ،فمف كشؼ ّ

بسر ال ينبغي البكح
عف تمؾ العقيدة (كحدة المكجكد) أك عبلقتيـ باهلل قالكا ّ
بأنو شطح ،فقد باح ّ

السر.1
بو ،كيتـ معاقبتو لكشؼ ذلؾ ّ

الناطقة
النبرة
تبرر فجكات التّكتّر ّ
أف ّ
ّ
مف المؤ ّكد ّ
المتعالية ك ّ
الساخرة التي تسـ ىذه الكممةّ ،

الصوفي شأنا
بالداللة
لمعانييا ،كتكحي ّ
ّ
الصكفية لمعنى كممة شطحات مفيكما «يجعؿ العرفاف ّ

2
المتصكفة
تـ البكح بو فيك يطمؽ عميو زالّت
الخاصة ال يجب البوح بو
مف شؤوف
ّ
ّ
لمعامة»  ،كاف ّ
ّ

إليي
كحد ،كىـ في أك ّج حالة اإلشراؽ كالمكاشفة بممفكظات عف غير أمر
كبكحيـ أثناء الت ّ
ّ
المتصكفة.
بالنسبة لم ّشطح عند
السمطة
اإلليية ّ
ّ
تمردا عمى ّ
كىك ما يمثّؿ ّ
ّ
ائية عيوف ليمى لفظة شطحات لتككف مدلكال يعكس مضمكف ركايتيا ،كتظير
الرك ّ
اختارت ّ

الصمت ،إضافة إلى البكح بما كاف مسككتا عنو ،فكممة
كمعادؿ مكضكعي لمقير كالظّمـ كالتّجاىؿ ك ّ
األنثكية مف عنؼ
حرر ،تح ّرر ال ّذات
ال ّشطحات تعكس الفضاء ّ
ّ
النفسي ّ
لمساردة ،التي تتكؽ إلى التّ ّ

تمردا
الرجؿ ،الذم يستسيغ إدانة ال ّذات
ّ
األنثكية بشتّى الكسائؿ ،كما يعكس ّ
المجتمع كسطكة ّ
السمطة ال ّذككرّية.
عمى ّ

الركاية "آماؿ" التي عاشت لمدة ستّة كعشركف
يتجمّى ىذا القير المتبكع بالبكح في بطمة ّ

الصمد اليبري"« :صعب أف تدرؾ
سنة حالة يأس كحرماف كتجاىؿ مف طرؼ كالدىا "عبد ّ

بيعية في معركة فرضت عميؾ  ..طرفاىا غير متعادليف أبدا  ..والد
أ ّنؾ تخسر أدنى حقوقؾ الطّ ّ

أتصور نفسي ولو لمحظة واحدة أف أكوف طرفا في نزاع
وابنتو  ..ال أدري؟ ولك ّنني لـ
ّ
)1

البراءة كالكالية " ،bara’a and wilayahما معنى الشطح عند العرفاء؟" 17 ،مام 04:45 ،2013سا

 14 ،https://m.facebook.comفيفرم  23:23 ،2017سا.

 )2نصر حامد أبك زيد ،الخطاب كالتّأكيؿ ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،الدار البيضاء ،ط ،2000 ،1ص.31
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
النفكر ،كك ّؿ ما تعرفو
مع والدي»  .تعيش "آماؿ" حالة صراع ّ
حادة مع كالدىا ،كتجيؿ دكاعي ىذا ّ

تمسكت بيا كشاء القدر أف تنجك األـ
أميا كىي في بطنياّ ،
ّأنيا كادت أف ّ
لكنيا ّ
تتسبب في مكت ّ
كاالبنة معا.

أف آماؿ ابنة
ا
سر
الركاية نكتشؼ ّا
الصمت عنو ىك ّ
تـ حجبو ك ّ
كنحف نتتبع أحداث ّ
خطير ّ

2
السر
لرجؿ آخر يدعى "عبد المؤمف البيدري" يقطف في قرية بيدر  ،كلـ تستطع األـ أف تبكح بيذا ّ

الصمد اليبري"
إالّ بعد محاكلة آماؿ االنتحار بسبب التّجاىؿ المبالغ فيو مف طرؼ كالدىا "عبد ّ

الذم ترعرعت في بيتو كلـ يحضنيا يكما.

السكر
تجسد ىنا البكح ال ّشبيو ببكح العرفاء بأسرار عقيدتيـ« ،بمعنى ّ
أف حاؿ الغيبة و ّ
ّ

3
الركاية كاف فيو معاتبة كراحة
استولت عميو ،حتّى تكمّـ بما ليس لو الكالـ»  ،لكف ىذا البكح في ّ

لمدة ستّة كعشركف ربيعا
ألف آماؿ مف جية عاتبت كالدتيا التي تركتيا ّ
في الكقت نفسوّ ،
كىي تعاني القير كالظّمـ كالتّجاىؿ ،4كمف جية أخرل ىي «سعيدة بيذا الحزف الممطر»..

5

كىكيتيا كحقيقة كجكدىا« :أخي ار واجيني ال ّند لم ّند ..رجال المرأة..
ألنو ىك الذم منحيا انتمائيا
ّ
ّ

مستعدة لحكـ القضاء..
مستعدة لممواجية..
إلي بإشاراتو التي لـ أفيميا ..نعـ أنا
ّ
ّ
لطالما بعث ّ
الزمف ليس انتقاال إلى الوراء ..ىو نير يتدفّؽ نحو األماـ..
مستعدة أف أكتـ أنفاس اآلهّ ..
ّ
أسفري لي يا حقيقة عف وجيؾ ..فما عدت أخاؼ مف أحد.6»..

الحب المفقكد
مؤسسا لصكت األنثى آماؿ كاإلعبلف عف
ّ
جاء العنكاف (شطحات أنثى) إذف ّ

وتتمثؿ
إف العنواف يضع القارئ أماـ حقيقة يفرضيا بصيغتو تمؾ،
بينيا كابنة كبيف كالدىاّ « ،
ّ
)1
)2

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.17 – 16
ينظر ،المصدر نفسو ،ص .127

الكاثكليكية
 )3عبد الرحمف ابف خمدكف ،شقاء السائؿ لتيذيب المسائؿ ،نشػ كتعػ :أغناطيكس عبده خميفة اليسكعي ،المطبعة
ّ

بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.49
)4
)5
)6

ينظر ،ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .129
ينظر ،المصدر نفسو ،ص .131
المصدر نفسو ،ص .136
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
مؤسساتو تقوـ
أف عالقة الذّات بال ّذوات األخرى والمجتمع بك ّؿ
ىذه الحقيقة في ّ
ّ

الصراع» ،1كىك صراع المتناقضات  /صراع ال ّذات مع اآلخر ،ليصبح االتّصاؿ بيف األب
عمى ّ

النسؽ االجتماعي المألكؼ ،كيككف ىذا العنكاف رم از داالّ
كاالبنة ىي عبلقة انفصاؿ ،كسرت ّ
حريتيا
السمطة
ّ
تمرد األنثى عمى ّ
األبكية التي عممت عمى إلغاء دكرىا ،كقمع ّ
عمى ّ
مف خبلؿ مجابيتيا لكاقعيا كرفع صكتيا أمامو.

ائية كانت تيدؼ إلى البكح بما يعترم مكنكنات المرأة ،كتجاكز
الرك ّ
ّ
مما سبؽ ّ
أف ّ
يتبيف لنا ّ

النفس لمكشؼ عف أحداث كانت مدفكنة في ركاـ الماضي
الصمت ،كالتّكغؿ في أعماؽ ّ
جدار ّ

2

األبكية غير المتكقّعة ،كبيذا يككف
األبكة ،لتظير العبلقة
ككسر تكقّع القارئ الثّابت أماـ
ّ
ّ
حميمية ّ
مبنية
القيمية الثّابتة ،ليخمؽ
النظر حكؿ ىذه العبلقة
القارئ بحاجة إلى إعادة ّ
تصكرات جديدة ّ
ّ
ّ
عمى التّصريح غير المتكقّع مف الكاتبة ،كالذم كانت تسعى مف خبللو إلى إشراؾ القارئ في منجزىا

النصي كالتأ ّكيد عمى ال ّشرخ الحاصؿ بيف آماؿ ككالدىا ،تقكؿ آماؿ« :لـ أكف ألذكر
ّ

نسبية
قبؿ ىذه الحادثة عالقتي بوالدي ..ال ّنظر إلى الوراء يوميا كاف ليجعمني أخوض في
ّ

االحتماالت ..بحكـ سني كانت العتمة حاجبا يمنع عني مخاطبة العقؿ ،لـ أكف ألش ّكؾ ولو لمحظة

حبا وحنانا!!» ،3كعميو ففعؿ الكينكنة يعكس
واحدة ّ
أسمى ابنتو ال يفيض تجاىي ّ
أف ىذا الذي ّ

النبذ التي تؤ ّكد عمى العبلقة المتكتّرة بيف األب كاالبنة إلى درجة االنفصاـ.
ىنا تمفصبلت ّ

سمبية عف األب الذي يعتبر
نمطية
ثقافية
السياؽ صورة
ّ
ّ
ّ
جسدت الذّات في ىذا ّ
لقد « ّ

فاىية
ىميا ،وال يعمؿ إكساب العالقة بينيما مزيدا مف ال ّ
ش ّ
االبنة ّ
مجرد جسد فقط ،فال يشاركيا ّ

األبوي قد زرع
الحب والمشاركة في ك ّؿ شيء ،وىذا الفعؿ
المصداقية ،لتكوف قائمة عمى
و
ّ
ّ
ّ
)1
سكية العر ّبية (مساءلة األنساؽ كتقكيض المركزّية) ،ص.48
عصاـ كاصؿ ،الركاية ّ
الن ّ
)2
النسكم المغربي" ،مجمة الخطاب ،منشكرات مخبر تحميؿ
الركائي ّ
ينظر ،فريزة رافيؿ" ،تمظيرات الكتابة في الخطاب ّ

الخطاب،

جامعة

مكلكد

معمرم،

تيزم

كزك،

الجزائر،

مجػ،11

19:38 ،2019 /1 /25 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23604سا.

)3

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص  14ػ ػ .15
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
األبكية عف إطارىا المألكؼ
اجتماعيا لدى الذّات» ،1خرجت فيو العبلقة
نفسيا وقمقا
اضطرابا
ّ
ّ
ّ

األبكة كالحناف كاألماف ،إلى إطارىا المحظكر ،كالمتمثّؿ في عبلقة التّجاىؿ
كالمتمثّؿ في عبلقة
ّ

كالبلّمباالة.

لمصمت
شطح) الذم
أف (ال ّ
ّ
مما ّ
الرك ّ
ّ
تقدـ ّ
ائية ىك معادؿ رمزم ّ
تتحدث عنو ّ
يتبيف لنا ّ

قيمية عمى مجتمع منغمؽ يقمع حرّية المرأة في فعؿ ما تشاء ،كما يمثّؿ
الذم فرضتو عبلقات ّ

بالصمت ،الذم يجعميا تدخؿ
كنمطية المجتمع ،الذم يحكـ عمى األنثى
األنثكية
تشطي ال ّذات
ّ
ّ
ّ
السككت إلى غاية المكت.
في صراع نفسي مع ذاتيا بشأف البكح كالفضح أك البقاء ك ّ

الرسالة..
كتقرر آماؿ ذات يكـ أف تكتب رسالة ألبييا« :وىناؾ جمست عمى مكتبي أخطّ ّ
ّ

لست أدري ىؿ ستنصفني الكممات أـ ستذلّني ..ك ّؿ شيء كئيب في داخمي!!..كيؼ لي أف أعم ّؿ
الرضا بالقدر عبادة ..أنا التي كنت أتأفّؼ
انتحاري؟؟ أنا التي كنت أؤمف
ّ
بأف ّ

الدنيا
يحدوف اهلل ..أمعقوؿ أ ّنني سأخرج مف ّ
حدا لحياتيـ وكأ ّنيـ ّ
مف ك ّؿ الذيف يضعوف ّ
كافرة؟؟؟.عف ماذا سأكتب؟ وماذا سأخمي ..في ال ّنياية ال أجد في حياتي غير األلـ..
لتجسد حجـ
الضاد لـ تكف
اختيار بعض مف الكممات ..فك ّؿ لغة ّ
يدي حرتّيف في ّ
ّ
تركت ّ
2
حميمية بيف المرسؿ ك ِ
المرسؿ إليو ،يعمك فييا
الخاصة لحظة
الرسالة
ّ
ّ
َ
اآله في كوامني!!»  .كتمثّؿ ّ
النفس
سياؽ كجداني ،كاستعماؿ ضمير األنا في الكبلـ،
كيسمى أيضا بكبلـ ّ
صكت األنا في ّ
ّ

سرد ال ّنسوي
لمنفس ،يعني التّماىي المطمؽ بيف المتكمّـ كأناه« ،وبيذا يمكف اعتبار
ّ
ّ
اختيار ال ّ
تمرد تحاوؿ مف خاللو المرأة الخروج مف دائرة التّيميش
ىذا الضمير تحديدا واعالنا عف ّ

لتعبر عف ذاتيا بوضوح وجالء ،في مجتمع يقمع المرأة ،ويعتبر صوتيا عورة».3
واإلقصاءّ ،

)1
سكية العر ّبية (مساءلة األنساؽ كتقكيض المركزّية) ،ص.151
عصاـ كاصؿ ،الركاية ّ
الن ّ
 )2ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.118

)3
خصية) ،دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع
السرد ّ
النسكم العربي (مف حبكة الحدث إلى حبكة ال ّش ّ
الرحيـ كىابيّ ،
عبد ّ
عماف ،ط1437 ،1ق – 2016ـ ،ص.44
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
تتحدث فييا عف المعاناة
الصمت كتكتب رسالة ألبييا قبؿ أف تنتحر
ّ
تنتفض آماؿ ّ
ضد ّ

عبلنية عف رفضيا لكضعيا الذم داـ ستة كعشركف ( )26سنة
تصرح
ّ
التي اجتاحت ككامنيا ،ك ّ

الصمد..
«إليؾ يا اليبري عبد ّ

أحتاج اليوـ أف أبكي..
الصموات التي صمّيت..
األياـ التي عشت ..بعدد ّ
بعدد ّ
الدعوات التي رتّمت ..بعدد ّ

تسمى أبي..
وا ّني أقوؿ يا سي اليبري إ ّني كرىت أف أعيش وأنت في ّ
الدنيا ّ

أتمرد عمى القضاء ..وا ّنما أكره أف أكوف
نعـ أكرىؾ وأكره أ ّنؾ والدي ..نعـ أكرىؾ ولست ّ

توحد بدايتي ودىشة نيايتي.1»..
أنا منؾ ..قطعة مف روحؾ ..أف تصنع أنت بالذّات ّ

ثـ تعمف عف االنتحار الذم أرادتو حبلّ لمأساة كجكدىا غير المرغكب فيو« :غرباء
لـ؟؟؟ [ ]...واثقة
ك ّنا يا سي اليبري ..غرباء واالسـ واحد ..رضينا أو أبينا انطفأنا وال أدري َ
أ ّنني سأكوف سعيدة ىناؾ ..فقد ألتقي عمر ..وقد ألتقي جدي ..ويوميا فقط سأعيش
بعضا مف الوقت ..بعضا مف الحياة ..أل ّنؾ لف تكوف ىناؾ..
أكثر ما يثمج صدري أ ّنني سأخرج مف حياتؾ وأنا حاممة اسما غير اسمؾ..
الدنيا وسألتحؼ الثرى لتينأ مف بعدي ..غير آسفة إالّ لما قد يحدث
اليوـ سأترؾ لؾ ّ
الرب رغما عنؾ.
لوالدتي ولمحمود مف بعدي ..ولكف أقسـ أن ّنا سنمتقي وسينصفني ّ
آماؿ» .2فالكتابة أعطت آلماؿ فرصة مكاجية كالدىا ،كادانتو ،كافراغ باطنيا مف مشاعر
سمبية أنيكت ركحيا ،ىي التي لـ تستطع يكما مكاجية أبييا في الكاقع كلـ تصرخ قرفيا كألميا
ّ

مف معاممتو ّإياىا.

 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.118
)2

المصدر نفسو ،ص .120 - 119
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
سر كالدة آماؿ كتبيا رجؿ يدعى عبد المؤمف البيدري
كيظير أمر رسالة أخرل تحمؿ ّ

لسعاد ،جاء فييا« :حبيبتي سعاد

تتأوه
كيؼ لي أف أفرغ ىذا األلـ مف أضمعي؟ ..مف تجاويفي؟ ..مف اآله التي ّ

حبنا يا سعاد؟
مف األلـ؟ ..ك ّؿ نبض ال ّ
يشمعوف ّ
يدؽ إال عمى ىواؾ ..يا سعادي [ ]...لماذا ّ

لماذا عنو يقولوف كفر؟ ..متى كاف الفقر تيمة؟ ]...[..البذرة التي زرعتيا فيؾ يا سعاد أريدىا

أغير مجرى ال ّنير..
أف تكبر ..أف تمقي بظالليا ..أف ترمي بزىورىا وتثمر ..قولي ليـ أريد أف ّ

يجؼ العمر..
الرحيؽ األخير قبؿ أف
دعوا ثمرتي تكبر ..دعونا
ّ
ّ
نمتص ّ

أنتظر منؾ جوابا يشفيني ..يا مميمتي ..ال الكرى يعرؼ عنواني وال يستوطف قمبي
غير ىواؾ يا سعاد..
عبد المؤمف البيدري».1
فعالة لمكشؼ عف المستكر ،كالبكح باألكجاع ،فآماؿ جعمت
كىكذا ّ
يتبيف ّ
الرسالة أداة ّ
أف ّ

الدفينة ،كعبد المؤمف البيدرم ىك بدكره كظّفيا كعاء
الرسالة فضاء رحبا الستيعاب أحاسيسيا ّ
مف ّ
ائية لمجنس التّرسمي ،كاف بيدؼ استغبلؿ شكمو الكتابي
الرك ّ
يحتكم آمالو المكبكحة .فاستعماؿ ّ

متعدد األصكات ،كخمؽ فضاء تناصي ،يفصح
نص ركائي
كبنياتو ال
ّ
ّ
خطابية لمحصكؿ عمى ّ
يكمية المميئة بالمآسي كاألكجاع.
عف مكاجية ال ّذات  /آماؿ في اتّصاليا بمدار الحياة ال ّ

الرواية
الرمزّية المختمفة« ،ال يكتسب معناه إالّ بعد قراءة ّ
بتفرعاتو ّ
فعنكاف (شطحات أنثى) ّ

المقدر في البداية والمعنى المستخمص
الرواية [ ]...تدفع القارئ إلى المقارنة بيف المعنى
ّ
فقراءة ّ

2
ماليات الكشؼ
في ال ّنياية مف أجؿ اكتشاؼ المزيد مف إمكانات ّ
الداللة»  ،كمنو يعتمد العنكاف ج ّ

األنثكم
النص
كالفضح أداة كغاية ،حيث تبدك ك ّؿ التّقمبات كاألكجاع كالقسكة التي تعترم جسد ّ
ّ
 )1ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص .131 – 130

)2
النيار لمنشر ،بيركت ،ط1
الركاية (عربي – انجميزم – فرنسي) ،لبناف ناشركفّ ،
لطيؼ زيتكني ،معجـ مصطمحات نقد ّ
 ،2002ص .126 – 125
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
صكرة عف مآسي كانكسارات المجتمعات التي تعيش حالة يأس جماعي بسبب تسمّط الح ّكاـ
اليكية ىنا قد تمثّؿ الكطف
المتشظية
الدفاع عنيا ،فاألنثى
عمى حرّياتيا كنيب خيراتيا
بحجة ّ
ّ
ّ
ّ
ىكيتو كانتيكت كرامتو.
المغتصب الذم سمبت ّ

نستشؼ بصيص
الركاية
ّ
ّ
كأف ىذا العنكاف ّ
يجسد انفصاؿ اإلنساف عف ذاتو ،لكف مع نياية ّ

كتقبؿ كالدىا ليا ،كىك ما حضر في قكؿ آماؿ
ىكيتيا
الحقيقية ّ
ّ
أمؿ حيف اكتشفت البطمة آماؿ ّ

ييز برأسو يمنة ويسرة؟! مف أيف خرجتي
في ..بدأ ّ
كىي بيف أحضاف كالدىا« :ولكف والدي حممؽ ّ
يا حوريتي؟! []...
قمت  -والجفاء استوطف ثغري [ ]...أنت ..بابا ..بصوت مبحوح ..استجمعت فيو ستّا
شوؽ واالنتظار والحنيف» ،1سيأتي يكـ كتنجك فيو ال ّذات مف الغرؽ كيزكؿ
وعشريف سنة مف ال ّ
السمـ كاألماف كاالنسجاـ.
القير ،كيرسك ّ
الركاية مثّمت
يسير العنكاف (شطحات أنثى) مع ّ
يكمبلف بعضيماّ ،
ألف ّ
النص في خطّ كاحد ّ

الصمت الذم كانت
اليكية
قضية
تطرقت إلى
أكجاع المجتمع ّ
ّ
ّ
ّ
المتشظية كالقير ك ّ
النسائي ،حيف ّ
بحرية.
الرجؿ التي اقتمع منيا حقّيا في العيش كاإلبداع ّ
تعاني منو األنثى بسبب سمطة ّ

الخفية تحت
الدالالت
كافية في
عممية كشؼ القارئ عف ّ
ّ
ّ
أف دراسة العنكاف كحده غير ّ
غير ّ

المككف الخطابي المقصكد مف أجؿ ربط
الدقيقة تتطمّب االقتراب مف
الدراسة ّ
ألف ّ
جسد ّ
النصّ ،
ّ
النص كتمنحو
مضمكنو مع العنكاف الذم يحممو ،مف أجؿ اإلحاطة ّ
بالدالالت الجكىرّية التي تخرؽ ّ

التّماسؾ التّيماتي.

األساسية التي يبنى عمييا ال ّنص ،كونو لـ يعد يقتصر
الركائز
ّ
ّ
يعد العنكاف «أحد ّ

اللية ،لما يحممو
تعداىا إلى البنية
البصرية أو البنية ّ
غوية فحسب بؿ ّ
الد ّ
ّ
عمى البنية المّ ّ

الفكرية ووفقا
ألف ال ّنص ىو المولد الفعمي ألبعاد العنواف ّ
في مضامينو مف جماؿ فنّيّ ،
الداللية و ّ
)1

ليمى عيكف ،شطحات أنثى ،ص.150
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
1
مكضكعيا كبي ار فالعنكاف
النص يش ّكبلف معادال
لتناصية العنواف مع ال ّنص»  ،أم ك ّؿ مف العنكاف ك ّ
ّ
ّ

تقنيات تمفت انتباه
مككنا
ميما ككذا بصرّيا في فضاء الغبلؼ ،نظ ار لما يحممو مف ّ
ّ
دالليا ّ
أصبح ّ
المخبأة.2
القارئ ،الذم يقكـ فيما بعد بتحميميا ،ككشؼ دالالتيا
ّ

الحؽ
قاسية كصعبة تستدعي استرجاع
ّ
كمنو يكحي عنكاف ركاية (شطحات أنثى) إلى رحمة ّ

ونية
السائد «بشعاراتو
األنثكم كالتّخمص مف ا ّلنظاـ
القمعية وسيطرتو المطمقة ونظرتو ّ
الد ّ
ّ
األبكم ّ
ّ
ّ
الراىف
لألنثى [ ]...والفجوة اليائمة بيف المّفتات
ّ
الممونة بالمساواة وحقوؽ المرأة وبيف عتمة ّ

الضياع
األنثكية مف
اليكية
الممبد بال ّنفي وارتعاشة أناممو وىي تقبض عمى جمر الواقع» ،3كانقاذ
ّ
ّ
ّ
ّ

نائيات التي لعبت فييا المّغة بانسياباتيا دكرىا
كاالجتثاث ،فقد حمؿ العنكاف العديد مف ّ
الدالالت كالثّ ّ
بامتياز.
ّ

األنثكية كاآلخر كرىانات
نتكصؿ في ىذا الفصؿ الذم اشتغؿ عمى ال ّذات
تقدـ
بناء عمى ما ّ
ّ
ّ

اليكية في ركاية (شطحات أنثى) لػ :عيوف ليمى إلى مجمكعة مف النتّائج نكجزىا فيما يمي:
ّ

 حاكلت عيوف ليمى عبر ركايتيا ،مساءلة الكاقع كمناقشة مشكمة األنثى في ظ ّؿ صراعاألنثكم ىك الذم أضفى عمى ركايتيا نكعا مف التّجديد
القيـ ،كىذا الياجس
ّ
ّ

ماىية األنثى.
ألنيا كانت تبحث في عالـ األنثى المميء بالتّناقضات،
بغض ّ
ّ
النظر عف ّ
ّ

قميدية بإدخاليا
الركاية التّ ّ
 تجاكزت ركاية (شطحات أنثى) سمطة ّالسائد التي شاىدناىا في ّ
آليات التّجريب ،التي كاف فييا االنتقاؿ بالتّيمات مف المركز إلى اليامش
بعضا مف ّ

المادم
المتمرد عمى الييمنة ال ّذككرّية ،كأشكاؿ القير
األنثكم
قضية البكح
حيف تناكلت
ّ
ّ
ّ
ّ
المعنكم ،الذم عاشتو االبنة مع أبييا.
ك
ّ

)1
الركائي (دراسة نقدية) ،دار المثقؼ لمنشر كالتكزيع ،باتنة
سناء بكختاشّ ،
تجميات الفضاء الزمكاني كدالالتو في الخطاب ّ
الجزائر ،دار المعتز لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2017 ،1ص.89

 )2ينظر ،المرجع نفسو ،ص،ف.

)3
السرد ،ص.148
كجداف الصائغ ،شيرزاد كغكاية ّ
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اليوية في رواية (شطحات أنثى)
األنثوية واآلخر ورىانات
األوؿ :ال ّذات
ّ
ّ
الفصؿ ّ
لػ :عيوف ليمى
بالمتخيؿ ،مع االشتغاؿ عمى مقتطفات
 عممت "عيوف ليمى" في ركايتيا عمى مزج الكاقعّ

لمدة ستة
ىكيتيا المفقكدة ّ
الركاية ّ
مف التّاريخ ،كرافقو رؤية متفائمة ،حيث كجدت آماؿ بطمة ّ
كعشركف سنة ،كتصالحت مع ذاتيا كمع اآلخر.

السرد كال ّشعر ،كالتّاريخ
ائية مف خبلؿ تكظيفيا لمتّ ّ
الرك ّ
عدد المّغكم ،كمزجيا بيف ّ
 -سعت ّ

الرؤية
كالحكار بنكعيو ،كالغناء ،كغيرىا مف الفنكف ،إلى أف تجعؿ مف ّ
النص عميؽ ّ
كاإلحساس ،كاسع الخياؿ ،كىذا التّدفؽ المّغكم ىك الذم نقؿ تجربتيا ،ككشؼ مبلبساتيا

كأ ّكد قدرتيا عمى استعمالو أداة البكح.
األنثكية كاآلخر
ثنائية ال ّذات
ّ
ائية "عيوف ليمى" عمى ّ
الرك ّ
ىذا يقكدنا إلى القكؿ ّ
بأف اشتغاؿ ّ

ألنيا تممؾ خبرة كاسعة ،بما تعيشو األنثى
اقعي بكضع المرأةّ ،
في كالك ّ
ترجع إلى كعييا المعر ّ
مككنا
الرجؿ) مسالؾ تجربة المرأة
مف تيميش كتنكير ،ليذا جعمت مف ّ
ّ
ثنائية (المرأة ك ّ
المتمردة ،ك ّ

الركائي.
منتجا ّ
لنصيا ّ
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الفصل الثاني
تمثيل الذات وتقويض مركزية اآلخر في رواية (سأقذف نفسي أمامك)
لـ :ديهية لويز

اتيجية التّش ّكل.
قضية المصطلح بين
إشكالية المفهوم واستر ّ
ّ
المبحث األولّ :
القيم في رواية (سأقذف نفسي
المبحث الثاني :تقويض ال ّذات وصراع ّ
أمامك) ل ــ :ديهية لويز.

المبحث الثالث( :سأقذف نفسي أمامك) لــ :ديهية لويز  /تمثيل ال ّذات
السلطة.
الثّ ّ
قافية وعنف ّ

مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
النسوي
الرجؿ) مف خبلؿ فعؿ الكتابة بيف الوجع ّ
األوؿ ّ
ثنائية (المرأة و ّ
تناولنا في الفصؿ ّ

نائية
والقير ال ّذكوري في رواية (شطحات أنثى) لػ :عيوف ليمى ،وسنتناوؿ في الفصؿ الثّاني الثّ ّ

نفسيا (ال ّذات واآلخر) لكف مف خبلؿ موضوع جديد ،ومنظور مختمؼ ،ورؤى أخرى ،في رواية

مرت بو منطقة القبائؿ
الربيع األسود الذي ّ
(سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػ :دييية لويز ،التي تحكي عف ّ

الرواية الجزائرّية العر ّبية.
تـ تغيبو لعقود مف ّ
الزمف في ّ
سنة  ،2001والذي ّ

يسمى بروايات
ّ
تعد رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) مف ّ
الروايات التي أدرجت ضمف ما ّ

حد تعبير براندا مارشاؿ في كتابيا تعميـ ما بعد الحداثة  ،-اشتغمت
ما بعد التّاريخ - ،عمى ّ

القراء ،وفؽ
في متنيا عمى التّاريخ لتذىب إلى ما وراء التّاريخ مف مستور لتعمنو أماـ جميور ّ

الرسمي .فإذا كاف مف شأف الخطاب التّاريخي
منظور
ّ
نقدي ينحو إلى تقويض الخطاب التّاريخي ّ

الحريات وقتؿ وتشريد
جعؿ المناطؽ ّ
خمفية لمسرح تجري عميو أفظع أنواع الممارسات مف سمب ّ

األوؿ ىو إعادة قراءة التّاريخ وتعرّية
ّ
فإف خطاب ما بعد التّاريخ أنتج نوعاً مف الكتابة ىدفو ّ
عسؼ والييمنة المختزنة
المسكوت عنو ىذا مف جية ،ومف جية أخرى الكشؼ عف أساليب التّ ّ

بالسؤاؿ وال ّشؾ واليدـ.
سياسة اآلخر ،في إطار خطاب
ّ
في التّاريخ ،وفضح ّ
مضاد ميووس ّ

خطاب ما بعد التّاريخ ىو خطاب ظير مع أدب ما بعد الحداثة ،الذي طرؽ أبواب
المحظور واقتحـ فضاءات اليامش ،كوف ما بعد الحداثة تسعى إلى محاولة ح ّؿ مشاكؿ
فيي لـ تعد تقبؿ تمؾ المقوالت الثّابتة والحقائؽ
المجتمعات المعاصرة التي لـ تستطع الحداثة حمّياّ ،
المطمقة التي ال تحتمؿ ال ّشؾ ،ففي نظرىا ك ّؿ شيء يحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة
وكاف مصطمح التّقويض أحد المقوالت الكبرى التي اشتغمت عمييا في بناء قواميا.
النسائّية موضوعا رئيسا مف موضوعات ما بعد الحداثة ،حيث حظيت بالعديد
تمثّؿ الكتابة ّ

وخصوصيتيا
إنسانية ليا تاريخيا وأسئمتيا
النسائي تجربة
الدراسات محمّيا
مف ّ
وعالميا ،فاإلبداع ّ
ّ
ّ
ّ

سائية الجزائرّية ،وعمى سبيؿ
وأدواتياّ ،
موجيا لمكتابة ّ
الن ّ
ويعد مفيوـ التّقويض كنشاط فكر ّ
أدبي ّ
يو ّ
المثاؿ نذكر رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػ :دييية لويز التي عممت عمى تقويض المركزّيات.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
وتقوؿ "سيموف دي بوفوار" (« :1986 – 1908 )Simone de Beauvoirال يكفي
شعور الذي يتممّكيا بأنوثتيا.
القوؿ إ ّف المرأة ىي أنثى ،وال يمكف أيضا تعريفيا عمى أساس ال ّ
1
الدعوة إلى إعادة قراءة
إ ّنيا تشعر بأنوثتيا ضمف مجتمع ىي أحد أعضائو»  ،ومف ىنا تأتي ّ

ائية تستقصي صوتيا التّابع .فماذا نعني
األعماؿ
اإلبداعية ّ
اتيجية قر ّ
سائية في ضوء استر ّ
الن ّ
ّ
تـ تجسيده في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػػ :دييية لويز؟.
بالتّقويض؟ وكيؼ ّ

اتيجية التّش ّكؿ
قضية المصطمح بيف
إشكالية المفيوـ واستر ّ
ّ
األوؿّ :
المبحث ّ
 /1مفيوـ التّقويض بيف اليدـ واعادة البناء:
حداثية ،فقد شغؿ فكر
يعد التّقويض ( )Déconstructionمف المصطمحات الما بعد
ّ
ّ

العديد مف الباحثيف كونو مصطمحا متبايف المفيوـ ومتداخبل مع مصطمحات أخرى كالتّفكيؾ
والتّشريح.
يقوض
قوض ّ
جاء في معجـ "لساف العرب" حوؿ معنى التّقويض مأخوذ مف المصدر ّ

وتقوض البيت
وتقوض ىو :انيدـ مكانوّ ،
قوض البناء :نقضو مف غير ىدـّ ،
تقويضا أي « ّ

تقوض ،أي تجيء وتذىب
وقوضتو أنا [ ]...ومنو تقويض ّ
الخياـ ،قاؿ أبو منصورّ :
تقوضا ّ

2
بقية المعاجـ
تقر» فمعنى التّقويض ىو اليدـ والتّفريؽ ،وىو المعنى ذاتو الذي نجده في ّ
وال ّ

األخرى.

بي
ّ
يعد "مارتيف ىايدغر" ( 1889" )Martin Heideggerػػػػػ  "1976أوؿ ناقد غر ّ
اىتـ بمصطمح التّقويض ،بعد انتقاده لمفمسفة الغر ّبية ،التي تؤمف بالمقوالت الثّابتة ،وانتقالو
معاصر ّ
ىي بيت
إلى البحث في المّغة التي تتش ّكؿ فييا صورة ك ّؿ ما ىو موجود ،فالمّغة حسب "ىايدغر" ّ

)1

سيموف دي بوفوار ،الجنس الثّاني ،تر :شرؼ الديف محمد عمي ،المكتبة الحديثة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت

)2

ابف منظور ،لساف العرب ،تحػ :عبد اهلل الكبير وآخروف ،مج5ػ ،ج ،42دار المعارؼ ،القاىرة( ،د.ط)1981 ،

ط ،1979 ،1ص.19

ص .3775مادة (ؽ .و .ض)
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الماىية
وىي التي تنقؿ الفكر مف سؤاؿ
ّ
ىي التي تتح ّكـ في الوعي والفكر و ّ
الرؤيةّ ،
الوجود ،أي ّ
1
قوض "ىايدغر"
"ما ىو اإلنساف؟" ،إلى سؤاؿ التّأويؿ "مف ىو اإلنساف؟"  ،مف ىذا المنطمؽ ّ

جميع الفمسفات التي تنيؿ مف منيؿ الوعي ومف ينبوع ال ّذات ،وعمؿ عمى مساءلة مفيوـ
عنا معرفة الحقيقة
يقية التي حجبت ّ
الرؤى الميتافيز ّ
الميتافيزيقا مف داخؿ المّغة ،بغرض تقويض ّ

وبيدؼ تحرير الكينونة مف أوىاـ الميتافيزيقا ،2ومنو فالتّقويض عند "ىايدغر" ىو ىدـ لمميتافيزيقا

الجسد/الروح ،العقؿ/العاطفة [.]...
الحضور/الغياب،
ضدية منيا:
الغر ّبية التي تقوـ عمى مقوالت
ّ
ّ
ّ
بي ،الذي ينطمؽ
يتقاطع ىنا "جاؾ دريدا" مع أستاذه "ىايدغر" في قراءتو ّ
الن ّ
قدية لمفكر الغر ّ
مف مسمّمات ثابتة ال يمكف التّشكيؾ فييا ،ومناقضتو ليذه المسمّمات في مسالؾ التّفكير
تقميدية ّأوال
النص دراسة
غوية ،فقراءة "دريدا" قراءة مزدوجة ،تسعى إلى دراسة ّ
ّ
وفي القوالب المّ ّ
الصريحة ،ثـ تسعى إلى تقويض ما تصؿ إليو مف معاف في قراءة معاكسة ،تعتمد
إلثبات معانيو ّ

يصرح بو ،أي ّأنيا تيدؼ إلى إيجاد شرخ
النص مف معاف تتناقض مع ما
عمى ما ينطوي عميو ّ
ّ
النص وما يخفيو ،3وعميو يكوف التّقويض ىو المصطمح الذي أطمقو الفيمسوؼ
بيف ما
يصرح بو ّ
ّ
قدية المزدوجة ،التي اتّبعيا في مياجمتو الفكر
الفرنسي المعاصر "جاؾ دريدا" عمى القراءة ّ
الن ّ
الغربي الماورائي ،منذ بداية ىذا الفكر حتّى يومنا ىذا.

بي
التّقويض إذف ىو ما تيدؼ إليو نظرّية ما بعد الحداثة ،التي ّ
تود تقويض الفكر الغر ّ
أف ما بعد الحداثة ،قد تسمّحت بمع ّاوؿ اليدـ ،والتّفكيؾ ،والتّشريح
وتحطيـ أقانيمو المركزّية ،بمعنى ّ

السائدة المتآكمة ،وذلؾ باستعماؿ لغة االختبلؼ
سمية ،وفضح األ
ّ
الر ّ
يديولوجيات ّ
لتعرّية الخطابات ّ
والتّضاد والتّناقض.
)1

ينظر ،مجموعة مف الباحثيف األكاديمييف ،مف الكينونة إلى األثر (ىايدغر في مناظرة عصره) ،إشر وتقػ :إسماعيؿ

مينانة ،ابف النديـ لمنشر والتوزيع ،وىراف ،الجزائر ،دار الروافد الثقافية  -ناشروف ،بيروت ،لبناف ،ط ،2013 ،1ص 180
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)2
)3

ينظر ،المرجع نفسو ،ص .184
ينظر ،ميجاف رويمي وسعد اليازجي ،دليؿ الناقد األدبي (إضاءة ألكثر مف سبعيف تيا ار ومصطمحا نقديا معاصرا)

المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2002 ،3ص .108
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
قدية العر ّبية ثباتا ،فيناؾ مف يطمؽ
الساحة ّ
الن ّ
في حيف لـ يعرؼ مصطمح التّقويض في ّ

حمودة
عميو مصطمح التّفكيؾ مثؿ "محمد عناني ،وكاظـ جياد ،وعبد اهلل إبراىيـ ،وعبد العزيز ّ

الزاىي ،ويوسؼ وغميسي وغيرىـ" ،1ويطمؽ عميو "محمد عبد اهلل الغذامي" مصطمح
وفريد ّ
أما مؤلفا كتاب (دليؿ ال ّناقد األدبي) إضافة إلى "عبد الممؾ مرتاض" فيطمقوف
التّشريحّ ،
عميو مصطمح التّقويض.

فية
ّ
تعددت التّرجمة العر ّبية لمصطمح التّقويض ،فمنيـ مف ترجمو ترجمة حر ّ

البحثية.
خمفياتو
ومنيـ مف ترجمو ترجمة
المرجعية و ّ
ّ
معنوية ،ك ّؿ حسب ّ
ّ

بأنو مصطمح موفّؽ
فكيكية وقاؿ ّ
استخدـ "محمد عناني" مصطمح التّفكيؾ أو التّ ّ

يخية
واف كاف قد أسيء فيمو إساءة بالغة ،ورّبما يعود سوء الفيـ ىذا إلى عدـ إرساء صورتو التّار ّ

ونقدية ،فالتّفكيؾ كمصطمح اشتّؽ
أدبية
وىي صورة
ّ
فمسفية قبؿ أف تكوف صورة ّ
ّ
التي نشأ فيياّ ،
ؾ االرتباط ،أو حتّى تفكيؾ االرتباطات المفترضة بيف المّغة
منو المصدر
الصناعي ىو ف ّ
ّ
وك ّؿ ما يقع خارجيا.2

ؾ وال تربط إالّ في حدود
ىي التّي تنكر وال تثبت ،وتقطع وال تصؿ ،وتف ّ
وعميو فالتّ ّ
فكيكية ّ
النص ،بؿ ىي تذىب إلى أبعد مف ذلؾ ،حيف تقوؿ باستحالة إثبات
النص إلى ّ
المّغة نفسيا ،ومف ّ

ألي نص ميما كاف ،كما تقوؿ أيضا بيدـ ك ّؿ تمؾ األسس التي استند إلييا التّفكير
معنى متماسؾ ّ

الداللة ،3أي إنكار قدرة
النحوي عف ّ
المّغوي ال ّشكمي ،الذي يفصؿ البناء عف المعنى أو التّركيب ّ

أي ظاىرة إحالة موثوقا بيا.
أي شيء ،أو إلى ّ
المّغة عمى أف تحيمنا إلى ّ

)1

عمي صديقي" ،إشكالية ترجمة مفاىيـ «التفكيؾ» ( )Déconstructionفي النقد العربي المعاصر

13:51 ،2019 /5/16 ،http://post2modernisme.blogspot.com/2015/11/blog-post_28.htmlسا.

العالمية لمنشر
األدبية الحديثة (دراسة ومعجـ إنجميزي  -عربي) ،الشركة المصرية
 )2ينظر ،محمد عناني ،المصطمحات
ّ
ّ
لونجماف ،شركة أبو اليوؿ لمنشر ،القاىرة ،اإلسكندرّية ،ط ،2003 ،3ص.131
 )3ينظر ،المرجع نفسو ،ص.132
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ذىنية ،تثير تساؤالً حوؿ
نقدي تسيطر عميو قراءة
ينبثؽ مصطمح التّفكيؾ مف مسمؾ
ّ
ّ

حمودة"
القوة التي تسيطر عمى الخطاب
األدبي في فمسفة التّفكيؾ .وقد ّ
عبر "عبد العزيز ّ
مصادر ّ
ّ
وتحركيا
المستقرة،
فكيكية تبحث عف المّبنة القمقة غير
عف ذلؾ بقولوّ « :
إف القراءة التّ ّ
ّ
ّ

يتغير مركز
حتّى ينيار البنياف مف أساسو ويعاد تركيبو مف جديد ،وفي ك ّؿ
عممية ىدـ وبناء ّ
ّ
يحددىا أفؽ القارئ الجديد ،وىكذا يصبح
ال ّنص ،وتكتسب العناصر المقيورة
أىمية جديدةّ ،
ّ
جوىرياً».1
ي
ىامشي
ما ىو
ّ
ّ
مركزياً ،وما ىو غير جوىر ّ
ّ

النقاد
ونجد أيضا "كاظـ جياد ،وعبد اهلل إبراىيـ ،وفريد ّ
الزاىي ،ويوسؼ وغميسي" مف ّ

بأف التّفكيؾ خمخمة
حمودة" ،حيف قالوا كمّيـ ّ
الذيف وقفوا الموقؼ نفسو لػ "محمد عناني وعبد العزيز ّ
كيفية ترابطو واشتغالو والوقوؼ عند بنيتو القمقة ،بعيدا عف ك ّؿ نظرة
نظاـ فكرة  /نص لمعرفة ّ

النظر وبناء تفكير
تدعي
متعالية ثابتة ّ
الفوقية والتّمركز وامتبلؾ الحقيقة القّارة ،فيو دعوة إلى إعادة ّ
ّ
ّ

تحد مف حرّية التّفكير وتجعؿ المعنى
رسبات واأل
يديولوجيات ،التي ّ
ّ
جديد ،تفكير يزيح مختمؼ التّ ّ

عدد والتّجاوز.
اتيجية بناء ۥيبنى عمى االختبلؼ والتّ ّ
يقيا أسطورّيا ،فيو استر ّ
متعاليا ميتافيز ّ
ّ

يصرحوف بطريقة
مما سبؽ ،وحسب ىذه التّعريفات ّ
يتبيف لنا ّ
أف أنصار مصطمح التّفكيؾ ّ
و ّ

بأف التّفكيؾ ىو التّرجمة العر ّبية األنسب لممصطمح األجنبي
مباشرة أو غير مباشرة ّ

صية
مكونات البنية ّ
( ،)Déconstructionحيث أصبح ّ
الن ّ
الناقد في نظرىـ قاد اًر عمى ىدـ ّ

نيائي.
قافية ،واعادة تركيبيا في تسمسؿ ال
أو حتّى الحادثة الثّ ّ
ّ

أما "عبد اهلل الغذامي" فقد استعمؿ مصطمح التّشريح ،فبعد حيرتو أماـ المصطمح يطمئف
ّ

تعرض
لمتّشرح ،يقوؿ« :احترت في تعريب ىذا المصطمح ولـ أر أحدا مف العرب ّ

حد اطّالعي) وف ّكرت لو بكممات مثؿ (ال ّنقض/والف ّؾ) ،ولكف وجدتيما يحمال ف
لو مف قبؿ (عمى ّ
حميمية) مف مصدر (ح ّؿ) أي نقض
دالالت
سمبية تسيء إلى الفكرة ثـ ف ّكرت باستخداـ كممة (التّ ّ
ّ
)1

عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة مف البنيوية إلى التفكيؾ ،سمسمة عالـ المعرفة ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف

واآلداب ،الكويت( ،د.ط) ،1998 ،ص.339
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
شريحية
استقر رأيي أخي ار عمى كممة (التّ
ّ
ولك ّنني خشيت أف تمتبس مع (حمّؿ) أي درس بتفصيؿ ،و ّ
أو تشريح ال ّنص) .والمقصود بيذا اال تّجاه ىو تفكيؾ ال ّنص مف أجؿ إعادة بنائو وىذه وسيمة

1
أف ىذا المصطمح المقترح
تفتح المجاؿ لإلبداع القرائي كي يتفاعؿ مع ال ّنص»  ،غير ّ

النقاد والمثقّفيف العرب ،فاقتصر استخدامو
مف قبؿ الغذامي يبدو ّأنو لـ يمؽ رواجا لدى ّ
يحيتو ىذه تسعى نحو "تفكيؾ ال ّنص مف أجؿ إعادة بنائو" ،عكس
ألف تشر ّ
عمى الغذامي وحدهّ ،

تفكيكية دريدا التي تسعى نحو "تقويض ال ّنص دوف إعادة بنائو".
ّ

تـ استعماؿ مصطمح التّقويض مف طرؼ مؤلّفا كتاب (دليؿ ال ّناقد األدبي)
في حيف ّ

بأف مصطمح التّقويض أدؽ مف مصطمح التّفكيؾ ،رغـ استمرار الكثير مف الّنقاد العرب
حينا قاال ّ

في استعماؿ مصطمح التّفكيؾ لشيوعو ،وعندما حاوؿ بعضيـ نقؿ ىذا المصطمح إلى العر ّبية
مسمى التّفكيؾ ،لـ تكف ترجمتيـ قريبة مف مفيوـ دريدا ،مثؿ مصطمح التّقويض
تحت
ّ

2

األجنبية
عمى ىذا األساس كاف التّقويض أقرب مف التّفكيؾ إلى مفيوـ دريدا ،فالكممة
ّ

يعد مصطمح التّقويض
بنائية" ،وعميو ّ
( ،)Déconstructionتعني نقض البناء أو ىدمو ،أي "البلّ ّ

النقاد.
ىو األنسب لدى الكثير مف ّ

العربية يقتضي عزؿ
ويقوؿ "عبد الممؾ مرتاض" في معنى التّقويض» :التّفكيؾ في المّغة
ّ

محرؾ
قطع جياز ،أو بناء عف بعضيا بعض ،دوف إيذائيا أو إصابتيا بعطب ،كتفكيؾ قطع ّ

وتقوض إذا أسقطت أعمدتيا
بنيت
بندقية [ ]...والخيمة في
أو أجزاء
العربية تطنب إذا ّ
ّ
ّ
ّ

اإللكترونية الحديثة
وطويت» ،3التّفكيؾ إذف حسب مرتاض ىو المتعمّؽ بتفكيؾ األجيزة
ّ
ّ

تؤدي إلى حدوث خمؿ في الجياز ،في حيف التّقويض
دوف المساس باألماكف
الحساسة ،التي قد ّ
ّ

ىو المرتبط باليدـ والتّشتيت والتّفريؽ لشيء ما.
)1

محمد عبد اهلل الغذامي ،الخطيئة والتكفير(مف البنيوية إلى التشريحية ،نظرية وتطبيؽ) ،المركز الثقافي العربي ،الدار

البيضاء ،المغرب ،ط ،2006 ،6ص.48

)2
)3

ينظر ،ميجاف رويمي وسعد اليازجي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص .107
عبد المالؾ مرتاض ،نظرية القراءة (تأسيس لمنظرية العامة لمقراءة األدبية) ،دار الغرب ،وىراف ،ط ،2003 ،1ص.26
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
يتناسب مفيوـ التّقويض مع «االستعارة التي يستخدميا دريدا في وصفو لمفكر الماورائي
الغربي ،إذ يصفو باستمرار بأ ّنو "صرح" أو معمار يجب تقويضو .ولئف انطوى مفيوـ التّقويض
فإف إعادة البناء تتنافى مع مفيوـ دريدا لمتّقويض ،إذ يرى في محاولة
انييار البناءّ ،
عمى ّ
غائيا ال يختمؼ عف الفكر الذي يسعى دريدا إلى تقويضو».1
إعادة البناء فك ار ّ

نحدد بعض الفروؽ بيف ىذه المصطمحات
مف خبلؿ ىذه التّعريفات الموجزة ،يجوز لنا أف ّ
الثّبلثة (التّقويض ،التّشريح ،التّفكيؾ) ،رغـ تشابكيا وتقاطعيا في فكرة اليدـ والتّفريؽ والتّشتيت
أما (التّشريح) يسعى نحو "تشريح
إالّ ّ
أف (التّفكيؾ) يسعى نحو "تفكيؾ ال ّنص دوف إعادة بنائو"ّ ،
ال ّنص مف أجؿ إعادة بنائو" ،في حيف (التّقويض) يسعى نحو "تقويض ال ّنص مف أجؿ البحث
أف:
عف نصوص ال
وبالنسبة ألسباب ّ
نيائية"ّ .
تعدد التّ ّ
ّ
سميات لمصطمح التّقويض فيي ترجع إلى ّ
ي الخاص
النشأة في ّ
الدراسات العر ّبية ،م ّما جعؿ الجانب ّ
أ) مصطمح (التّقويض) حديث ّ
النظر ّ

وصيغ متضاربة.
بو يقوـ عمى مفاىيـ
ّ

أىـ
ب) ّ
تعد التّرجمة لممصطمح األجنبي  ،Déconstructionوالذي يعني (التّقويض) ،مف ّ

األسباب التي كاف أثرىا واضحا في إثارة ىذا اإلشكاؿ ،كوف التّرجمة في غالب األحياف تخضع
لوجية نظر صاحبيا.

قدية كما أولوا االىتماـ
ج) لـ يو ّؿ العرب اىتماما كبي ار لمصطمح (التّقويض) ،في دراساتيـ ّ
الن ّ
بمصطمح (التّفكيؾ) ،ورّبما يعود ىذا لحداثتو ،وقمّة اإللماـ بموضوعو ،كما ىو الحاؿ عند الغرب

متشعب ومعقّد.
مكوف
آليات
ّ
وعدـ امتبلكيـ ّ
ّ
منيجية ،ومفاىيـ دقيقة ،لمقاربة ّ

تعدد الجيات الواضعة لممصطمح ،ومناىج التّعريب ،ومصادر المصطمح ،وعدـ االلتزاـ
د) ّ
أدت بشكؿ أو بآخر
السابقيف ،وبطء االستجابة لممصطمحات الجديدة ،كمّيا عوامؿ ّ
بمصطمحات ّ

سميات.
إلى ّ
تعدد التّ ّ

)1

رويمي ميجاف وسعد اليازجي ،دليؿ الناقد األدبي ،ص  107ػ ػ .108
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
 /2مفيوـ الذّات واآلخر بيف التّمثيؿ والمساءلة:
المتشعبة في اآلف ذاتو ،لما شيدتو مف تبايف
الدقيقة و
نائيات ّ
ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر مف الثّ ّ
تعد ّ
ّ

وتفاوت في المفاىيـ ،التي تجاوزت البحث في التّراث العربي القديـ (المعاجـ العر ّبية) ،وأخذت

قدي
ىامة في الفكر
األدبي و ّ
الراىف ،إلى أف أصبحت دراسة ّ
الن ّ
ّ
تتوسع أكثر فأكثر في عصرنا ّ
فنية ّ
ّ
تبني كينونتيا إالّ مف خبلؿ اآلخر الحاضر باستمرار
المعاصر ،كوف ال ّذات ال تستطيع أف
ّ
النقد عف المعارؼ األخرى
معيا وفييا ،لكف مع ذلؾ لـ يستقؿ مفيوما ال ّذات واآلخر في األدب و ّ
كيفية تمثيؿ ال ّذات واآلخر في رواية
وعمى ىذا األساس يجدر بنا قبؿ أف نشرع في الحديث عف ّ
نائية
سأقذؼ نفسي أمامؾ لػػػ :دييية لويز ،أف نضبط الجياز المفاىيمي ليذه الثّ ّ
 -ال ّذات واآلخر -التي تجاذبتيا عموـ ومعارؼ عديدة.

قدية المعاصرة التي أخذت
ّ
يعد مصطمح التّمثيؿ ( )reprèsentationمف المصطمحات ّ
الن ّ

يحدد
الرمزّية التي ّ
ردية ،فاألدب تمثيؿ لمواقع مف حيث ّ
الس ّ
ّ
حي از معتب ار في الكتب ّ
الدالالت ّ
تنـ
األدبي ينطوي عمى تمثّبلت فكرّية
صور ،والخطاب
ّ
وثقافية ّ
بيا معطياتو وينقميا في شكؿ ّ
ّ
تحركو في اتّجاه أو آخر.
قافي لممجتمع ،وعف الموقؼ مف القضايا التي ّ
وعي بالمسار الثّ ّ
عف ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة في عبلقاتيا
الرواية ّ
الن ّ
نسعى مف ىذا المنطمؽ إلى مساءلة ّ

ومكوناتيا
ىويتيا
ي الذي تنتمي إليو ،وعف
ّ
قافي والحضار ّ
ّ
كيفية تمثيميا ألبعاد ّ
بالفضاء الثّ ّ
ِ
ي ،بيدؼ الوقوؼ عمى العناصر التي يقوـ
ي الجزائر ّ
وعف طريقة تك ّفميا بنتاج التّاريخ الفكر ّ
تميزىا عف ال ّذوات األخرى.
عمييا تمثيميا لم ّذات الجزائرّية ّ
سائية في ّ
الن ّ

بأنو« :خميط ،ىو قائمة
وتعرؼ "ليندا ىتشيوف"  ) 1947( Linda Hutchionالتّمثيؿ ّ
ّ

سمعية...
لفظية أو
طعاـ خميطة ،فيو يخدـ معاف ّ
ّ
مرئية ،أو ّ
عدة حاال ،والتّمثيؿ قد يكوف صورة ّ
الصور واألفكار ...أو يمكف لمتّمثيؿ أف يكوف
وقد يكوف التّمثيؿ سردا
ّ
قصصيا وسمسمة مف ّ
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الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
أيديولوجيا ،أي ذلؾ المخطّط الواسع المستيدؼ إظيار العالـ وتسويغ أحداثو»
منتوجا
ّ

1

التّمثيؿ إذف ،ىو تجسيد عف طريؽ الكتابة أو عف طريؽ عمؿ ما لما يجري حولنا مف ظواىر
يديولوجية وما شابييا.
وثقافية وأ
اجتماعية
ّ
ّ
ّ
عبر عنو "دانياؿ ىنري باجو" Daniel
التّمثيؿ بصيغة أخرى ،ىو
الصورة وفؽ ما ّ
ّ

أدبي
 Henry Pagoفي كتابو "األدب العاـ المقارف" حيف قاؿ ّ
أدبي ،أو غير ّ
الصورة« :تعبير ّ
2
ثقافي
اقع
و
ل
ؿ
ث
تم
يا
بأن
يقصد
و
وى
،
قافي»
ّ
ّ
عف ّ
ّ
انزياح ذي مغزى بيف منظومتيف في الواقع الثّ ّ
خيمي.
االجتماعي واأل
مف خبللو يترجـ الفرد أو الجماعة وضعيـ
يديولوجي والتّ ّ
ّ
ّ

ويقوؿ "بوؿ ريكور"  )2005 - 1913( Paul Ricoeurعف التّمثيؿ ّإنو جاء معادال

ردية التي تعطي لم ّذات صورة عف نفسيا وعف الجماعة المحيطة
موضوعيا
الس ّ
ّ
ّ
لميوية ّ
صدي لك ّؿ مف يحاوؿ تغييبيا وتيميشيا
بيا ،كما تحاوؿ ال ّذات الحفاظ عمى ّ
ىويتيا والتّ ّ

3

اتية ،التي تمزج بيف الواقع
ىويتو ال ّذ ّ
ىويتو ويسردىا وفؽ ما تمميو عميو ّ
إف ك ّؿ فرد يعيش ّ
حيث ّ
الزمف المعيش.
نصا
الزمف الكوني مع ّ
تمثيميا ألحداث يمتقي فييا ّ
ّ
والخياؿ ،وتنسج ّ

النقاش
وعميو يمكننا القوؿ
بأف التّمثيؿ مف المصطمحات التي فتحت باب ّ
ّ

الدقة
مجرد محاكاة لممعرفة والفف ،يقوـ أساسا عمى المبلئمة و ّ
في ّ
الدراسات الحديثة التي اعتبرتو ّ
والحقيقة ذاتيا التي ىي تمثيؿ لمعالـ ،4التّمثيؿ إذف وفقا لممنظور الحداثي ىو ال ّذي يقوـ

 )1ليندا ىتشيوف ،سياسة ما بعد الحداثة ،تر :حيدر حاج اسماعيؿ ،مركز دراسات والوحدة العر ّبية ،بيروت ،ط2009 ،1
ص.14
)2

دانياؿ ىنري باجو ،األب العاـ المقارف ،تر :غساف السيد ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،سوريا( ،د.ط)

 ،1997ص.91

 )3ينظر ،بوؿ ريكور ،ال ّذات عينيا كآخر ،تر وتقػ وتعػ :جورج زيناتي ،المنظمة العر ّبية لمترجمة ،مركز دراسات الوحدة
العر ّبية ،بيروت ،لبناف ،ط ،2005 ،1ص.661
السيد إماـ ،إشػ :جابر عصفور ،المركز القومي
 )4ينظر ،برندا مارشاؿ ،تعميـ ما بعد الحداثة
(المتخيؿ و ّ
ّ
النظرّية) ،تر وتقػّ :
لمتّرجمة ،القاىرة ،ط ،2010 ،1ص.71
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الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
اقعية ،نفيـ مف خبلليا العالـ مباشرة بوعينا ولغتنا وتمثيمنا لمحقيقة .فػ «عبر
عمى
ابستمولوجية و ّ
ّ

التّمثيؿ يمكف لجماعة ما أف تمتمؾ الواقع».1

الحداثية أصبح تفكيكا لمواقع ورفضا لممعرفة المباشرة
الدراسات ما بعد
أما التّمثيؿ في ّ
ّ
ّ

2
الدراسات
ألف الحقيقة في ّ
بو ،فما يسرد يراد بو أف يكوف الكشؼ دليبل يزيؿ الغموض عف الواقع ّ ،

المؤجؿ ،مف خبلؿ تركيزىا
مقيدة القيمة ،واّنما ىي انفتاح عمى المعنى
ما بعد
ّ
الحداثية ليست ّ
ّ
ِ
المبلحظ
المتخيؿ الذي أضفى عمى الواقع بصمة
عمى
ّ
ّ
جمالية جعمت مف المبلحظ (ال ّذات) و َ
أىمية الثّقافة
ثقافيا مف خبلؿ إبرازىما
ألنيما كياناف مؤلّفاف
ي االىتماـّ ،
ّ
ّ
(الموضوع) محور ّ

االجتماعية .إ ّنو نسؽ
النص ،بيذا ال ّشكؿ يصبح التّمثيؿ« :منبعا إلنتاج المعرفة
في تشكيؿ ّ
ّ
القوة».3
مفتوح ،يرتبط بطرائؽ دقيقة بالممارسات
ّ
االجتماعية وأسئمة ّ

األنثوية ىي عصب
أف ال ّذات
المتتبع لممسيرة
اإلبداعية ّ
ّ
الن ّ
ّ
و ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة يجد ّ

صية ،فيي التي تتولّى غالبا سرد حكايتيا ،وتمثيؿ تجربتيا بقمميا وصوتيا
المدونة ّ
ّ
الن ّ

السمطة المييمنة مف صبلحيتيا حيف تكشؼ عف العنؼ االبستيمولوجي والتّاريخي
تجرد ّ
وىي التي ّ
تحرر المرأة مف سطوة أشكاؿ التّمثيؿ ال ّذكورّية
والتّيميش االجتماعي ،وتبحث عف ّ
ىوية بديمة ّ

النسائ ّي خطاب ال ّذات إلى العالـ.
السرد ّ
المييمنة ،وعميو يمثّؿ ّ

ال يمكف أف نحصر مصطمح ال ّذات في مفيوـ واحد ،فيو يختمؼ مف مجاؿ آلخر ،ويعود
ىذا االختبلؼ إلى التّضارب الحاصؿ بيف الباحثيف ،ك ّؿ يضع لو تعريفا ،تبعا التّجاىاتو الفكرّية
أف ال ّذات وردت في (الفمسفة
الخاصة ومآخذه
ومرجعياتو
ّ
ّ
البحثية ،ومف ىذا المنطمؽ نجد ّ
ّ

وفي عمـ ال ّنفس ،وعمـ االجتماع ،واألدب ،وال ّنقد ،وال ّنقد ال ّنسائي).

العممانية – اإليديولوجيا – االستعمار)
 )1محمد عطواف ،صورة اآلخر في الفكر السياسي العربي المعاصر (االستشراؽ –
ّ
دراسات ،دار الرافديف ،بيروت ،لبناف ،ط ،2017 ،1ص.60
)2

ينظر ،ميشاؿ فوكو ،الكممات واألشياء ،تر :مطاع صفدي ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت ،لبناف( ،د.ط)1998 ،

–  ،1990ص.62
Hall Stuart, Representation: Cultural Representation and Signifying Practices Ed Landon.

(3

California. and New Delhi: SAGF Publication/the Open Eniversity. 2003. P42.
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موحد
ال ّذات ( )subjectكمصطمح يتداخؿ مع مفيوـ الفرد ،الذي يحمؿ إحساسا بشخص ّ

فسي ،وال ّذات
اعي ،الذي يش ّكؿ بدوره موضوعا لمقسـ األعظـ مف الخطاب ّ
الن ّ
ومصد ار لمفعؿ الو ّ
يحدد موقع اإلنساف في عبلقتو بالمّغة
النفسي ،الذي ّ
معيف مف التّحميؿ ّ
ىي التي تشير لنوع ّ
وأف تكوف ذاتا يعني أف تكوف خاضعا لػ .إضافة إلى الخضوع لم ّذات ،ىناؾ مفيوـ آخر ىو موضع
النوع ،العرؽ
ال ّذات ( )position subjectالذي ُيقصد بو وضع ال ّذات ضمف خطابات ّ
متعددة ( ّ
األصوؿ ،األسرة ،اإلقميـ ،الجنس ،)...فالفرد إذف ىو جزء مف ال ّذات.1

ائية بؿ وحركت
الرو ّ
ىي التي استحوذت «عمى مقاليد األمور ّ
وال ّذات كمفيوـ يعكس الثّقافة ّ
ائيوف عمى الذّات أكثرىـ مف تركيزىـ
الرو ّ
ّ
الصراع وانتقت اآلخر (عمدا أو صدفة) ،ولذلؾ رّكز ّ

عمى اآلخر».2

الداخمي ،مف خبلؿ
أما ال ّذات في ال ّنقد ال ّنسائي فيي ال ّذات التّي تبحث في عالـ المرأة ّ
ّ

نقدي يمغي ك ّؿ الفروؽ الموجودة
األدبية ،والتّي تبحث في تاريخ المرأة ،وفرض نموذج
األعماؿ
ّ
ّ
سائية لـ تكف قادرة عمى تخطّي
الرجؿ والمرأة ،لكف مع ذلؾ «ال يعني ّ
ردية ال ّن ّ
الس ّ
أف الكتابة ّ
بيف ّ

3
ألف خطاب المرأة يسعى إلى «تفجير لممكبوت
الرحب» ّ ،
الذّات إلى اكتشاؼ مناطؽ العالـ ّ

مزية تستدعي المكبوت المتراكـ عبر
والمخفي ،فالمرأة مف خالؿ أشكاؿ كتاباتيا
الر ّ
ّ
الجسدية و ّ

الرجؿ» ،4وال يتحقّؽ ذلؾ إالّ مف خبلؿ «إعادة تقييـ
ّ
الزمف لتعمنو في حوارىا – صراعيا مع ّ
5
النظر فيما ما تكتبو المرأة وما تقولو
القوانيف
األدبية لمماضي واعادة تشكيميا»  .ليذا يجب إعادة ّ
ّ

األدبية شع ار وسردا ومسرحا.
عبر إبداعاتيا
ّ

النظرّية) ،ص.110
 )1ينظر ،برندا مارشاؿ ،تعميـ ما بعد الحداثة
(المتخيؿ و ّ
ّ
 )2محمد نجيب التبلوي ،ال ّذات والميماز "دراسة التّقاطب في المواجية الحضارّية" ،الييئة المصرّية العامة لمكتاب ،مصر
(د.ط) ،1998 ،ص .61
)3
)4

نسائية (المرأة/المجتمع /الوعي الجديد)( ،د.ف) ،الجزائر( ،د.ط) ،1993 ،ص.15
زينب األعوح ،دفاتر
ّ
النسائية بيف إرغامات الواقع وفسحة التّخييؿ فاطمة العقوف-نموذجا ،"-مخبر تحميؿ الخطاب
وذناني بوداود" ،الكتابة ّ

النسائية في الجزائر ،إشر :نورة بعيو ،2013 ،ص. 171
الرواية ّ
أعماؿ الممتقى الوطنيّ :
النظرّية) ،ص.122 –121 - 120
 )5ينظر ،برندا مارشاؿ ،تعميـ ما بعد الحداثة
(المتخيؿ و ّ
ّ
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الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ىوية األنثى
إف معظـ ّ
الدراسات التي اشتغمت في ىذا الموضوع جاءت تدافع عف ّ
ّ

عما يختمج
أف ال ّذات ّ
النقد ّ
التي ظيرت مع ّ
الن ّ
النسوي ،باعتبار ّ
سوية تحاوؿ غالبا اإلفصاح ّ
بداخميا ،وتعمؿ عمى إبراز ك ّؿ أشكاؿ القير واالحتقار ،وك ّؿ المعارؾ التي خاضتيا مف أجؿ إثبات

الرجؿ وقد يكوف
ذاتيا واظيارىا ،كما تطالب دائما بإثبات حضورىا مقابؿ اآلخر الذي قد يكوف ّ
اإلنسانية ذات الطّابع
الدراسات
إشكالية ال ّذات
المجتمع ،وعميو تتداخؿ
األنثوية كثي ار مع ّ
ّ
ّ
ّ

السيكولوجي.
السوسيولوجي و ّ
ّ

تبنى ىذه الفكرة المف ّكروف المعاصروف
فال ّذات في وعييا بذاتيا كذات تظير في المّغة ،وقد ّ

الفردي أصؿ المعنى
الوعي
أف
بأف "الذّات ّ
مبنية عمى المّغة" وينكر ّ
أمثاؿ جاؾ الكاف الذي يقوؿ ّ
ّ
ّ
والمعرفة ،وأخذ مثاال عمى ذلؾ الطّفؿ في ّأوؿ مراحؿ نضجو ،وقبؿ اكتسابو لمّغة ال تكوف لو أدنى

األـ
يتعرؼ عمى نفسو ككينونة منفصمة عف
معرفة بمف ىو أنا ومف ىو أنت ،فيو
ّ
ّ
يميز بيف (أنا وأنت)،
فعاال في المجتمع ،كما يصبح ّ
مثبل ،لكف مع اكتسابو لمّغة يصبح عضوا ّ

اتية عنده.1
مف ىنا يتش ّكؿ أساس ال ّذ ّ
وعميو

فال ّذات

ليست

كينونة

مستقرة
ّ

موحدة
ّ

بعيدة

عف

العالـ

وتتغير مف خبلؿ المّغة
الصراع والتّناقض تتش ّكؿ
بؿ ىي تتفاعؿ معو ،وىي موقع
ّ
ّ

االجتماعي.
والتّكويف
ّ

تمقائيا إلى معرفة مفيوـ اآلخر باعتباره مف الموضوعات
حديثنا عف مفيوـ ال ّذات يقودنا
ّ

ألنو يمثّؿ الحاجز ال ّذي يمنع المرأة مف بموغ أىدافيا
سائيةّ ،
األكثر تداوال في الكتابات ّ
الن ّ
اإلنسانية ،واآلخر في أبسط تعريفاتو ىو« :مثيؿ أو نقيض
وطموحاتيا مف خبلؿ انتياؾ حقوقيا
ّ

"الذّات" أو "األنا" ،وقد ساد كمصطمح في دراسات الخطاب ،سواء االستعمار (الكولونيالي)
قافية
أو ما بعد االستعماري وك ّؿ ما يستثمر أطروحاتيا مثؿ ال ّنقد ال ّنسوي و ّ
الدراسات الثّ ّ

)1

النظرّية) ،ص.110
ينظر ،برندا مارشاؿ ،تعميـ ما بعد الحداثة
(المتخيؿ و ّ
ّ
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الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
واالستشراؽ» ،1فاآلخر ىو ك ّؿ ما ىو موجود خارج األنا التي تتّوسـ المقدرة عمى إدراكو.
ّاتية وتقويضيا في اآلف نفسو
الكمية المزدوجة لمكينونة الذ ّ
أما اآلخر كمفيوـ وجودي ىو « ّ
ّ

ّاتية في عالقة الذّات
وىو يتداخؿ ويتمارى في سمسمة غير
منتيية ،تبدأ مف ّ
أدؽ االنتشارات الذ ّ
ّ

الزماف والمكاف فالفرد
ي في ّ
بالذّات ،عبر زمف شديد الضآلة وال تنتيي إالّ بانتياء الوجود البشر ّ
يتحوؿ إلى آخر
مدة قصيرة ،ويمكف أف
يمكف أف يكوف آخر حتّى بال ّنسبة إلى نفسو قبؿ ّ
ّ

أي شخص عمى وجو األرض».2
بعد ّ
مدة قصيرة أيضا ،وك ّؿ شخص ىو آخر بال ّنسبة إلى ّ

أف اآلخر
أف ج ّؿ ّ
الدراسات التي تناولت اآلخر تتّفؽ مف حيث المفيوـ ،عمى ّ
يتّضح لنا ّ

كينونة مفارقة لؤلنا مف حيث المّغة والعقيدة وحتّى الموقع الثّقافي ،فاآلخر ىو الغير المخالؼ عقيدة
وىوية ،وجنسا وفك ار وغيرىا مف المتناقضات.
ّ
اإلقميمية التي يشيدىا العالـ في ك ّؿ أنحائو ،سببا
ائفية و
الصراعات
كما ّ
ّ
السياسية والطّ ّ
ّ
تعد ّ

حادة بيف ال ّذات واآلخر ،سواء مثّمت ىذه ال ّذات األوساط العر ّبية ومثّؿ
مباش ار في حدوث مواجيات ّ

السياؽ.
اآلخر األوساط الغر ّبية ،أو أطراؼ أخرى حسب ّ

ثنائية ال ّذات واآلخر في لحظة ما بعد الحداثة ،ىو ما مثّمتو "براندا مارشاؿ"
عميو تكوف ّ

لغوية تحيط
يتحدد وفقا لبنى
في نقد ال ّذات ،وىو الذي ُينظر إليو بوصفو معنا،
ّ
اجتماعية أو ّ
ّ
َّ
ِّ
حد سواء ،وىذا معناه
مشكال
بو ،وبوصفو مصد ار لممعنى ومنتجو ،أي بوصفو
ومشكال عمى ّ
محددة
النظرّية
اإلنسانية ،ىي نتاج مجموعة ّ
بأف ّ
ّ
أف نقد ال ّذات ىو الذي يقوـ عمى اإلصرار ّ
ّ

قافية.
مف
األبنية الثّ ّ
ّ

أف قيمة ال ّذات ال تظير إالّ مف خبلؿ اآلخر ،وقيمة اآلخر ال تظير
وىكذا نفيـ ّ

إالّ مف خبلؿ ال ّذات «إف تباعدا وتنابذا ،يتفاعالف ،فيما بينيما سمبا أو إيجابا بال ّنظر إلى عالئؽ
)1
النشر والتّوزيع ،القاىرة ،ط1998 ،1
النظرّية
األدبية المعاصرة ،تر :جابر عصفور ،دار قباء لمطّباعة و ّ
راماف سمدفّ ،
ّ
ص.216
)2

الناقد األدبي ،ص.21
ميجاف الرويمي وسعد البازغي ،دليؿ ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
القوى التي تمنح الغمبة لطرؼ عمى حساب الطّرؼ اآلخر .وغالبا ما ينظر ،باالحتكاـ
ّاتية .وتظ ّؿ
الدواـ ،تيديدا
عدوا يش ّكؿ ،عمى ّ
لميوية الذ ّ
ّ
إلى التّجارب التّ ّ
اريخية ،إلى اآلخر بصفتو ّ
السمـ بيف الطّرفيف» ،1ويقوؿ "محمد عابد الجابري" في ىذا المعنى
العداوة محتممة حتّى في حاؿ ّ
إف نقد اآلخر شرط لوعي الذّات بنفسيا ،ولكف وعي الذّات نفسو شرط الكتساب القدرة
« ّ

2
يعبر عنو اليوـ
قدي الواعي مع اآلخر»  ،وىذا ّ
النوع مف العبلقات ىو ما ّ
عمى التّعامؿ ال ّن ّ

في والتّأثير والتّأثّر
بمصطمح المثاقفة" الذي نقصد بو ك ّؿ تمؾ العبلقات القائمة عمى التّبلقح المعر ّ
بيف الثّقافات البشرّية بعضيا البعض.3
يؤدياف دورىما
إف ال ّذات واآلخر وجياف لعممة واحدة،
ّ
ومنو يمكف أف نقوؿ ّ

الوجودية« ،فرد أو جماعة ال يمكف تحديدىـ إالّ في ضوء مرجع
معا مف أجؿ إثبات الكينونة
ّ
ىوية األنا كاف اآلخر فردا أو جماعة يحكـ عالقتو باألنا عامؿ التّمايز
ىو ( األنا) ،فإذا ّ
حددنا ّ

اليوية أحيانا واإلجراء في أحياف أخرى» .4إذف ،ال وجود آلخر دوف وجود
وىو تمايز إطاره
ّ
يحدد غيره ويحيؿ
األنا
فبلبد مف توفّر شرط االختبلؼ والتّمايز حتّى يمكف التّفريؽ بينيما ،فكبلىما ّ
ّ
إليو.
اإلنسانية
المرأة كائف يخضع لمتّجربة
ّ

الحياتي بك ّؿ ما تحمؿ الكممة مف معنى
واالختبار
ّ
النمو
وّ
يني يقمع بشكؿ أو بآخر قدرتيا عمى ّ
الد ّ

بوي
العائمي و
لكف المحيط
ّ
االجتماعي والتّر ّ
ّ
ّ
األنثوية لتعيش فيو كأنثى وتغفؿ عف تحقيؽ ذاتيا كامرأةّ ،إنيا ،في نظر
ما يأسرىا في سجف
ّ
الثّقافة والمجتمع والتّاريخ ،جسد ج ّذاب يثير الفتنة ،ويروي العطش الجنسي ،أو خادمة ال تتجاوز
الزوج).
وتمبية
الرجؿ (األب ،األخّ ،
ّ
وظيفتيا حدود المنزؿ ،مف تر ّبية األوالدّ ،
حاجيات ّ

)1

السرد ،رؤية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،2013 ،1ص.11
محمد ّ
الداىي ،صورة األنا واآلخر في ّ
محمد نجيب التبلوي ،ال ّذات والميماز "دراسة التّقاطب في المواجية الحضارّية ،ص.15

)4

مصمح النجار وآخروف ،الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية ،األىمية ،األردف ،طػ ،2008 ،1ص.51

)2

)3
الثقافية" ،مجمة أيس ،الجزائر ،ع ،2س2007 ،1
اليوية
ّ
ينظر ،عبد الرزاؽ الداوي" ،في الخطاب عف المثاقفة و ّ
ص .13
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
األنثوية وحقيقة التّيميش والتّن ّكر
اإلبداعي مرآة عاكسة لم ّذات
النص
بناء عمى ذلؾ يصبح ّ
ّ
ّ
أف شعور
المعمف عنو مف طرؼ ّ
ي ،وترى "سوزاف جودار" (ّ )Susan Goodar
النسؽ ال ّذكور ّ

جدا بيف حياتيا وف ّنيا ،فالمّغة
النص
أف المسافة قريبة ّ
اإلبداعي «يعني ّ
ىي ّ
ال ّذات األنثوية ّ
ّ
بأنيا ّ
األنثوية والعالـ المحيط بيا» ،1ىذا يعني أف إبداع األنثى ىو تمثيؿ لواقع ال ّذات
تعكس آالـ الذّات
ّ

األنثوية المفقودة تحت سيطرة اآلخر المغاير
اليوية
المأساوي في الوسط االجتماعي ،وبحث في
ّ
ّ
ّ
لجنسيا والقامع لطموحيا.

ي منذ القدـ
حيز ال ّذكوري ّ
أف معالـ التّ ّ
ويؤ ّكد الباحثوف ّ
ضد المرأة شيده التّاريخ البشر ّ

الرجؿ
أف حضور المرأة في معظـ الخطابات يحت ّؿ
ّ
موقعية اليامش وفضاء الممتنعّ ،
حيث نجد ّ
ألف ّ

يوىميا بحضورىا بحكـ حقّيا في الحضور ،لكف يمغي حضورىا مف حيث ال تع ذلؾ ،ولع ّؿ أبرز

الصراعات الفكرّية المحتدمة
يفسر اىتمامنا بموقع المرأة في ّ
الرو ّ
ائية ،ىو تمؾ ّ
ما ّ
النصوص ّ

أشد أنواع االصطداـ بيف المنظومات الفكرّية المتنازعة
الرجؿ والمرأة ،التي ش ّكمت واحدة مف ّ
بيف ّ

مقدمتيا تأتي قضايا المرأة الرتباطيا الوثيؽ بالحياة
في رؤيتيا
اسية ،وفي ّ
السي ّ
قافية و ّ
االجتماعية والثّ ّ
ّ
قافية ،بحيث يرتبط بيا ك ّؿ إنساف  -رجؿ أو امرأة  -ويتداخؿ معيا في أنماط
االجتماعية والثّ ّ
ّ

السببية.
مف العبلقات المتشابكة ّ
سبية و ّ
الن ّ

سنتبنى
األنثوية في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػػ :دييية لويز
تبيف موقؼ ال ّذات
ّ
ّ
ولن ّ

طرح ميشاؿ فوكو Michel Foucault

السمطة
( )1926 - 1884حوؿ ال ّذات و ّ

السمطة ىو« :التّح ّكـ في الذّات ،والتزاـ سموؾ يفرضو
حيف قاؿ ّ
السبيؿ الوحيد لمتّخمّص مف ّ
إف ّ
2
السمطة مف منطمؽ
السمطة
ّ
الخارجية»  ،ىذا يعني ّأنو بدؿ الحديث عف ّ
ىذا التّح ّكـ بعيدا عف ّ

مف الذي يأخذ الق اررات؟ أو مف يحكـ مف؟ ،عمينا أف نفحص أشكاؿ المقاومة والجيود التي بذلتيا

)1

سييمة سبتى" ،أشكاؿ التميز في لغة الخطاب السردي األنثوي"2017/04/10 ،www.diwanalarab.com ،

12:55سا.

اليوية ورىانات الحداثة في عصر العولمة ،دار الثقافة ،الجزائر ،منشورات االختبلؼ
 )2نصر الديف بف غنيسة ،عف أزمة
ّ
الجزائر ،ط ،2014 ،1ص.91
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
عدة عبلقات
الرواية ّ
ال ّذات إلزاحة عبلقات ّ
السمطة مف موضعيا وتفكيكيا ،لنكشؼ في ىذه ّ

السمطة.
بيف ال ّذات و ّ

القيـ في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػػ :دييية لويز
المبحث الثّاني :تقويض الذّات وصراع ّ
اشتغمت دييية لويز في روايتيا (سأقذؼ نفسي أمامؾ) عمى أسئمة صعبة تتعمّؽ بالحياة
اليوية ،وكانت الكتابة الفضاء الوحيد الذي يستوعب ك ّؿ تمؾ المآسي التي عرفتيا
والمرأة والوجود و ّ
المرأة  /مريـ في حياتيا ،وكانت البداية كما تقوؿ مف تمؾ القبمة المشؤومة التي ع ّكرت صفوى

وبالضبط الثّانية صباحا
األياـ مف شير جانفي،2000
حياتيا والتي ّ
ّ
حددت زمانيا بمساء أحد ّ

مضي أكثر مف اثنا عشرة عاما تخميدىا وقتميا
قررت بعد
مف يوـ  24جانفي  ،2000حيف ّ
ّ
في الوقت نفسو عف طريؽ الكتابة.
ألنو يطرؽ
فقد كاف تقفي أثار ماضي البطمة واعادة تجسيده في واقع الكتابة ا
أمر صعباّ ،

السياسة .كانت البداية مف القبمة ،لـ تكف مف الحبيب
المسكوت عنو مف بابيف :باب األسرة وباب ّ
األبوة
أو ّ
الزوج ،بؿ كانت مف ال ّشخص الخطأ وىو األب الذي عاد ذات ليمة مخمو ار لينسى معنى ّ

لتستمر الحياة تعصؼ بمريـ
وينساؽ وراء نزواتو ويعتدي عمى ابنتو أو ىكذا تعتقد نفسيا ،ابنتو،
ّ

نمخص أحداثيا في أربع محطّات:
في عائمة يكثر فييا الوجع واأللـّ ،

السكير االعتداء عمى ابنتو مريـ ودفاع نسيـ ابف الثّماني سنوات
 محاولة األب ّ
عف أختو ،فيمقى حتفو بضربة مف أبيو.

لمزوج ورغباتو.
مجرد خادمة ّ
الزوجي ،والغاء دور ّ
 التّسمط ّ
الزوجة في الحياة ،فيي ّ

تـ تيميشو ،وعدـ االعتراؼ
 كشؼ الغطاء عف تاريخ ّ
الربيع األمازيغي ،الذي ّ
الرواية.
الرئيس في ّ
بو وىو الموضوع ّ

عاما
النياية
أميا تحتفظ بو ّ
 اكتشاؼ مريـ في ّ
ّ
لمسر الذي ظمّت ّ
لمدة ثبلثيف ً
يقدر لو العيش طويبل ،وابنة رجؿ لف تمتقيو
ّإنيا ابنة غير شرعية
لحب لـ ّ
ّ
ألنو أصبح في عداد الموتى.
يوما ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
أميا التي ذىبت في طريؽ االنحراؼ
استمرت الحياة تطمؽ عنانيا الكئيبة عمى مريـ و ّ

تحوؿ إلى شتاء قاتـ يمطر دما ،فقد شاركت مريـ في المظاىرات
إلى غاية ربيع  ،2001الذي ّ

بحجة ّأنيـ يسعوف إلى تجزئة الببلد
ضد
المؤسسة التي مارست ك ّؿ أساليب القمع ّ
ّ
ضد مواطنييا ّ
ّ

وتشتيت س ّكانيا.

الخاصة منذ والدتيا إلى غاية الواحد
فعزمت البطمة تشغيؿ ذاكرتيا واستعادة أحداث حياتيا
ّ

بحبيا الذي لـ يعش طويبل
والثّبلثيف سنة مف عمرىا ،فتعيد سرد آالميا وبعض آماليا المحدودة ّ

عية لحب ضائع وأب
أميا لمدة واحد وثبلثيف عاما؛ إ ّنيا ابنة غير شر ّ
وكشؼ ّ
السر الذي دفنتو ّ
مجيوؿ وأـ تائية.

الرواية «في عالـ مغترب حتّى وىي في بيتيا ووطنيا بدءا مف اغتراب
تحيا المرأة في ىذه ّ

النوع مف االغتراب
الجسد بيف
المحرـ والخميع ،..بيف ما يسمح بو وما ال يسمح ،وحتّى ذلؾ ّ
ّ

الصحيح ،وال في العصر الذي يالئميا .حيث يكوف
الوجودي حيث تشعر بأ ّنيا ليست في مكانيا ّ
ّ
مالذىا الوحيد؛ الكتابة ،ففييا يمكف فقط لمف ىـ في محنة كمحنتيا مف البحث عف الذّات

تتحرى عف ماضييا لتتيقّف مف حاضرىا ..لتتأ ّكد
ضد الخوؼ واليأس والموت..
الرىاف ّ
ّ
وّ

1
الرواية تمثيؿ ال ّذات ومركزّية اآلخر وفؽ منظور
ىويتيا
ّ
مف ّ
الحقيقية»  ،وبالتّالي يحضر في ّ
نص ّ

القيمية الثّابتة.
تقويضي لمعبلقات
ّ
ّ

األبويةPatriarchale /
سائية متمثّمة في إقصاء القراءة
ميمة الكتابة ّ
ّ
الن ّ
ىكذا تأتي ّ

حضور مساوّيا لمقراءة
ا
األنثوية التي تفرض نفسيا ،ويكوف ليا
واحبلليا نوعاً آخر يكمف في القراءة
ّ
الرجؿ الذي يعمؿ عمى إسكات ال ّذات واخراسيا.
البطر ّ
يركية التي تعكس رؤية ّ

االجتماعية
األخبلقية و
صورات
ّ
ّ
ىدؼ ىذا التّصميت أو اإلسكات تثبيت مجموعة مف التّ ّ

الرجؿ ،األمر الذي تطرحو
الراسخة ،واغفاؿ حقوؽ المرأة في العيش حياة
ّ
طبيعية موازّية لحياة ّ
ّ
)1

محمد رحيـ سعد" ،الذات واآلخر في السرد :قراءة تحميمية لمعضمة اليوية في الرواية العراقية" ،موقع عالية ممدوح

 20:11 ،2018 /4 /2 ،www.alghulama.com/index.php?optionسا.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
"جاياتري شكرفارتي سبيفاؾ" )1942( Gayatri chakravorty spivak في أبحاثيا
االجتماعية
اسية و
ّ
السي ّ
القوة ّ
عف القمع المزدوج الواقع عمى المرأة ،حيث تدعو إلى االنتباه إلى ّ

أف يسير
واأل
ثـ كاف ّ
ّ
البد مف تأكيد الحاجة إلى ّ
يديولوجية لمعنصرّية في المجتمعات ،ومف ّ

1
أف االستعمار وال ّذكورة
ما ىو تقويضي وما ىو
سياسي جنباً إلى جنب  ،فيي تؤ ّكد عمى ّ
ّ
ىما المّذاف جعبل مف المرأة تابعا ،ليذا كاف ضرورّيا أف تبحث في التّابع حتّى تنصؼ المرأة وتعيد

الرجؿ.
ليا حقّيا باعتبارىا كائنا
ّ
اجتماعيا فاعبل في المجتمع مثميا مثؿ ّ

عسفية بيف ال ّذات
وىو ما اتّضح في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) التي مثّمت لمعبلقة التّ ّ

تحيزاتيا
واآلخر داخؿ الوعي الجمعي لممجتمع الجزائري ،مف خبلؿ استنطاؽ
قافية وتعرّية ّ
اليوية الثّ ّ
ّ
خيمي
األ
ّ
يديولوجية ،فبطمة ّ
الراوية مريـ عندما تحكي فيي تحكي مف موقع مضاعؼ ،يمتزج فيو التّ ّ
اسي.
خصي
اتي بالعاـ ،وال ّش
ّ
بالسي ّ
ّ
باالجتماعي ،وال ّذ ّ
ّ

اإلنسانية (الذّات  /المعتدى عمييا ،اآلخر  /المعتدي):
القيـ
ّ
 /1تقويض ّ
قصة الفتاة
نسجت الكاتبة أحداث رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) بألواف مختمفة ،فبدأت بسرد ّ

"مريـ" التي شاءت األقدار أف تجعؿ مف حياتيا مركب األحزاف ،والمآسي ،واألوجاع

يتصدى
منذ أف كاف عمرىا  19سنة ،حيف حاوؿ مف كانت تعتقد ّأنو والدىا االعتداء عمييا،
ّ

أما "األب" فييرب
لو "نسيـ" األخ ابف الثّماني سنوات ويدافع عف أختو فيمقى حتفو بضربة مف أبيوّ ،
السبب في ك ّؿ ما حدث
ويترؾ وراءه فضيحتو ،في حيف تمقى "األـ" المّوـ عمى ابنتيا وتتّيميا ّأنيا ّ
الرذيمة حتّى تنسى أوجاعيا.
وتذىب بنفسيا إلى أوكار ّ


المؤسسيف الفعميف لمخطاب الكولونيالي الجديد ،و ّأوؿ منظرة
تعد مف
ىندية،
أكاديمية في جامعة كولومبياّ ،
ّ
باحثة وناقدة ّ
ّ
تفكيكية
ماركسية
بالدفاع عف المرأة ال ّشر ّقية ،ومواجية الييمنة الغر ّبية ،وىي
نسوية في مرحمة ما بعد االستعمار ،اىتمت ّ
ّ
ّ
ّ
االتّجاه.

Mary Eaglton, "Introduction to feminist literary criticism" Ed. London and New York

(1

Longman. P219.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
جينـ عمى حياة ال ّذات " /مريـ"
األوؿ الذي فتح أبواب
يعد ىذا الحدث
ّ
ّ
ّ
المأساوي ّ

الرعشة
تقوؿ« :أجؿ ...كانت البداية مف ىنا ،مف القبمة األولى التي شعرت بيا عمى
شفتي ،مف ّ
ّ
األولى التي سرت في جسدي ذات مساء مف شير جانفي  ،2000تمؾ القبمة التي أعمنت
السكينة والطّمأنينة في حياتي» ،1فبسبب ىذه القبمة المّعينة بدأت
ك ّؿ الحروب الممكنة عمى ّ

تتوغؿ شيئا فشيئا في عمؽ األحزاف.
حياتيا ّ
واستغ ّؿ والدىا

غضب زوجتو وذىابيا إلى منزؿ أخييا ،ليحاوؿ االعتداء

تحركو الغريزة فمـ يبؽ
عمييا ّ
ثانية ،تقوؿّ « :
تحوؿ إلى رجؿ غريب بال ّنسبة لي ،رجؿ ّ
يميز بو مف أكوف ...كانت عيناه ناعستيف ،يفتحيما بصعوبة ،يرمقني بنظرات
لو مف اإلدراؾ ما ّ

2
نسي عبلقة األبوة التي تربط بينيما.
مخيفة»  ،ىكذا فعؿ فعمتو ال ّشنيعة و ّ

قضية المحظور (زنا المحارـ)
الرواية تحكي عف
ّ
األوؿ ّ
أف ّ
يعتقد القارئ ليذا الحدث ّ

التي تمقى تستّ ار وسكوتا وكتمانا في المجتمع ،الذي ال يسمح بالخدش في مثؿ ىذه األمور وفضح
األخبلقية
االجتماعية و
القيـ
ّ
ّ
أسرار البيوت ،فاقتربت "دييية لويز" ىنا مف األماكف الوعرة في سمّـ ّ

تحدثت عف اعتداء األب عمى ابنتو ،وىو في حالة سكر أذىبت عقمو
لممجتمع الجزائري ،حيف ّ

فر
وخمّفت حادثا
ّ
مأساويا ،ىو موت "نسيـ" صاحب الثّماني سنوات عمى يد والده الذي فعؿ فعمتو و ّ

مف العدالة.

تتحدث الكاتبة عف اعتداء األب عمى االبنة وىو موضوع محظور ومسكوت
ّ
عنو في المجتمع الجزائري ويدخؿ في خانة األخطاء التي ال يعترؼ بيا ،فبل ينبغي عرضيا
أو طرحيا ولو عمى مستوى العمؿ التّخيمي ،لقد فضحت دييية لويز المسكوت عنو وأعمنتو أماـ
أي تحفّظ ،ألـ يحف الوقت ليواجو فيو الجزائري عيوبو؟
القراء دوف ّ
المجتمع وجميور ّ

 )1دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،منشورات االختبلؼ ،الجزائر ،منشورات ضفاؼ ،بيروت ،ط ،2013 ،1ص.6
)2

المصدر نفسو ،ص.18
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
يعود األب في منتصؼ المّيؿ مخمو ار« :أقؼ عمى صوت الباب وضجيج في الغرفة
انية صباحا ليزعج الجميع
المجاورة لغرفة نومي .كنت أعرؼ أ ّنو ىو ،فال أحد غيره يدخؿ في الثّ ّ

أل ّنو ال يرى الطّريؽ إلى سريره مف كثرة ما شرب[ ]...الخمر الذي أذىب عقمو[ .1»]...أفسد

السوي
السكينة والطّمأنينة ،بسبب سموكو غير ّ
الراحة و ّ
والدىا حياتو وحياة عائمتو ،التي فقدت ّ
انيتو التي ال تنتيي.
وعدو ّ

عمي ،يداه كانتا تنتشالف
تصؼ مريـ فعؿ االعتداء بدقائقو ،تقوؿ« :ارتمى بجسده ّ
الضخـ ّ
2
قوتي ،لكف جسدي ال ّنحيؿ ال يسعفني»
ثيابي بالعنؼ نفسو ،وأنا أحاوؿ أف أبعده بك ّؿ ّ

سنيا
الرجؿ الذي لـ يرحـ ضعفيا وبراءاتيا ،ولـ ينظر إلى صغر ّ
ىكذا انتيت في أحضاف ّ

الديف والقانوف ،ولـ يكتؼ باالعتداء عمى ابنتو
الولي في العرؼ و ّ
ىو األب الحامي والمرّبي و ّ
بؿ كثي ار ما كاف ينياؿ ضربا عمى زوجتو.
تقدـ استباف لنا حضور ثنائية المعتدي والمعتدى عميو ،فسمطة األب
بناء عمى ما ّ

القيمية التي سطّرىا
اإلنسانية تجاوزت حدود العبلقات
لمقيـ
ىنا واضحة ،وىي سمطة
ّ
ّ
ّ
مستبدة ناكرة ّ
الصمت ،وىو ما يمثّؿ
العرؼ والمجتمع ،لتجعؿ مف ال ّذات  /مريـ ذاتا مضطيدة ومجبرة عمى ّ

ائية دييية لويز
الفردية
السمطة
الرو ّ
ّ
ّ
المقيدة .إضافة إلى ذلؾ ،يبدو ّ
حسب فوكوّ ،
أف طرح ّ
ونية ،ويتجمّى
الرؤية
ليذه المسألة كاف بيدؼ تحرير الجسد
الضيقة والفكرة ّ
الد ّ
ّ
ّ
األنثوي مف ّ
ذلؾ في قوليا« :أستطيع أف أكتب وأنتقـ منو بال ّنسياف .لكف ىؿ يمكف أف أنسى؟!»

3

تـ االعتداء عميو ،تتساءؿ مريـ« :مف أيف سأبدأ ألنتقـ
وىذا قبؿ أف تعرؼ الفتاة جسدىا ّ
جيدا ّ

وأعيد لجسدي الحياة رغما عنو؟».4

)1
)2
)3
)4

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .9 – 8
المصدر نفسو ،ص .22
ينظر ،المصدر نفسو ،ص.7
ينظر ،المصدر نفسو ،ص،ف.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
شرد العائمي ،حيث يحاوؿ أبوىا
تدخؿ مريـ مسرح الحياة عبر نفؽ التّسمّط و ّ
الضياع والتّ ّ

السنيف
أميا
االعتداء عمييا ،ويموت أخوىا دفاعا عنيا،
ّ
لتمر ّ
مسؤولية وفاة ابنيا ّ
الصغيرّ ،
وتحمميا ّ
ّ

غيرت مبلح األسرة تغيي ار كبيرا ،وسكت الجميع عنيا خوفا
القصة
عمى ىذه
المأساوية ،التي ّ
ّ
ّ

فالميـ
ميما أف تعيش الحسرة واألسى،
ميما أف ُيعتدى عمى البنت ،وليس ّ
مف الفضيحة ،فميس ّ
ّ

ىوية المعتدي.
أف ال يسمع ّ
الميـ كذلؾ أف ال يعرؼ أحد ّ
الناس عف فعؿ االعتداء ،و ّ

تأتي االبنة مريـ في ىذا الموقؼ محكمة بنسؽ األب الذي استعمميا كطعـ لبلنتقاـ
يرد
مف زوجتو التي أىانت رجولتو وفحولتو عندما سمّمت نفسيا لرجؿ آخر غيره ،فيو يريد أف ّ
االعتبار لنفسو ويستعيد كرامتو التي سمبتيا منو زوجتو ،ويستعمؿ الجسد نفسو لبلنتقاـ
مف خبلؿ محاولة انتياكو لحرمة جسد ابنتو ،مثمما انتيكت حرمة جسد زوجتو مف رجؿ آخر
وتأتيو ليمة العرس فاقدة لمعذرّية.
رد االعتبار
األوؿ ىو محاولة ّ
الرو ّ
بيذا ال ّشكؿ تعرض لنا ّ
ائية نوعيف مف الكتابة بالجسدّ :

تخص المرأة وحدىا
أنثوية
لمجسد
األنثوي حيف تقوؿ مريـ" :وأعيد لجسدي الحياة" ،باعتباره تشكيمة ّ
ّ
ّ

يصوره دائما
ألنو مصدر وجودىا وأناقتيا وجماليا ،وليس مصدر ال ّشيوة والقذارة كما
تزكيو وتثنيو ّ
ّ
ّ

الفعمي
أما الثّاني فيو الذي تمثّؿ في اقتراف العبلقة بيف الجسد والكتابة «باقتراف الوعي
ّ
الرجؿّ ،
ّ
سائية
بالجسد والوعي الممكف لمكاتبة ،واستدعى ىذا الوعي إل لغاء اال نقساـ الحاصؿ بالذّات ال ّن ّ
أدى بدوره إلى انبثاؽ رؤية جديدة لمعالـ».1
كما استدعى ذلؾ تب ّني موقؼ جديد مف الذّاتّ ،

النص
صياغة مضاميف ّ
فالكتابة عند دييية لويز تدعو إلى تفجير المسكوت عنو بإعادة ّ

الغياب المفتعؿ لممجتمع
عف طريؽ التّنفيس عف الكبت االجتماعي والتّاريخي لدى المرأة ،وكشؼ ّ

قضيتيا.
في ّ

)1

نقدية) ،ص.45
الرواية ّ
عبد ّ
سائية أنموذجا – (دراسة ّ
الن ّ
النور إدريس ،التّمثّبلت الثّ ّ
قافية لمجسد األنثوي – ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
تطرقت إلييا "دييية لويز"
التسمط ّ
ّ
يعد ّ
الزوجي أيضا مف القضايا المسكوت عنيا ،التي ّ

بالضرب وال ّشتـ
السكير مع زوجتو ،التّي ينياؿ عمييا
ّ
تصرفات األب ّ
الرواية ،حيث ّ
جسدت لنا ّ
في ّ
تقوؿ مريـ« :كنت أريد الخروج مف المنزؿ قبؿ أف يستيقظ والدي ،لكف صراخو سبقني.
ػػػػ أال تسمعيف يا امرأة؟ أيف القيوة؟
ػػػػ إ ّنيا عمى الطّاولة في المطبخ ،انيض واشربيا ىناؾ.
بالضرب ،وصوت الكدمات عمى جسدىا
تتـ أمي كممتيا األخير ،انياؿ عمييا أبي
ّ
قبؿ أف ّ

يصمني إلى غرفتي.

ػػػػ حراـ عميؾ يا وحد "الحقّار".1»...
الدفاع عمى نفسو
الضعيؼ الذي ال يستطيع ّ
مثمّت ّ
الزوجة ىنا في ىذا الموقؼ ذلؾ الكائف ّ

متحجرة ،التي تضع المرأة في غرفة
والخاضع لرحمة اآلخر (زوجيا) الذي يحتكـ لممعتقدات ال ّ
الجنسية.
المتعة
ّ

دموية ،تنجب أجياال ،يمكف أف تحقّؽ
الزواج عقد بيف رجؿ وامرأة يتّحداف بػ «رابطة
ّ
ّ

يؤسسيا الحب ،عمى مبدأ
صوره ،بشرط أف تقوـ ىذه العالقة ،التي ّ
االنفتاح والتّسامح بأروع ّ

االستعالئية ،ولغة الييمنة
دية واالحتراـ المتبادؿ لألفكار والمعتقدات ،عندئد تنتفي ال ّنظرة
ّ
ال ّن ّ

2
سائية
ائية ّ
أف المرأة في ج ّؿ ّ
الن ّ
الرو ّ
الود»  ،غير ّ
لتفسح المجاؿ لبناء جسور التّفاىـ و ّ
النصوص ّ

أحقية
تعيش في حالة توتّر وضياع ،بيف قير األنوثة وجبروت ال ّذكورة ،بك ّؿ ما تحممو مف
ّ

غطاء وست ار لممرأة
يعد
الزواج في المنظور االجتماعي ّ
ألف مفيوـ ّ
عمى التّسمّط والييمنة ّ
الز ّ
وجيةّ .
ً

السائد حوؿ المرأة
التي تظ ّؿ غير
ّ
صور ّ
محددة في ذاتيا المستقمّة ،وىو «تحديد ينسجـ والتّ ّ

)1
)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص  10ػ ػ .11
ائية عر ّبية) ،سمسمة عالـ المعرفة ،الكويت( ،د.ط) ،2013 ،ص.52
ماجدة حمود،
إشكالية األنا واآلخر (نماذج رو ّ
ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الزوج
مما يستدعي حضور ا ّلرجؿ ّ /
مجرد جسد مرتبط بالعر ّ
عمى اعتبارىا ّ
ي والفتنة واإلغراء ّ

كغطاء».1

الرجؿ ،وال ّذات  /المرأة
في سياؽ ىذا الجدؿ بيف ّ
النسؽ وال ّذات ،وبيف سمطة اآلخر ّ /

الحب والكره ،واالتّصاؿ واالنفصاؿ في اآلف ذاتو
الزوجة التي تتجاذبيا مشاعر
ىوية ّ
ّ
تتش ّكؿ ّ

نيائيا
صور االختبلؼ وليس تحقيقا
النحو،
ىويتيا عمى ىذا ّ
ّ
ّ
لتصبح ّ
إمكانية مفتوحة عمى ّ

أما سعادة المرأة فيي – ما يريد»
فيي تختزؿ قوؿ نيتشو« :سعادة ّ
الرجؿ ىي – أنا أريد – و ّ

2

الزمف الخارجي
وىو ما يعكس حالة تشظّي ال ّذات بيف سمطة
قمعية تفرض ىيمنتيا ،تمثّؿ ّ
ّ
الزمف
السمطة ،يمثّمو ّ
التحرر مف ىذه ّ
القوة ،والحاجة إلى التّغيير و ّ
االجتماعي الذي يحكمو قانوف ّ

الرغبة.
ّ
الداخمي ّ
النفسي الذي يحكمو قانوف ّ

مقيدة ال حرّية ليا ،يرى فوكو
تبقى ال ّذاتّ /
الزوجة صامتة ال تمنح ليا فرصة التّعبير ،و ّ

بعية ،وتقيد
السمطة ميما كاف نوعيا وطبيعتيا تمارس دائما أشكاال مف القير ،والعنؼ ،والتّ ّ
ّ
أف ّ
الزوجة
اليوية
الزوج و ّ
الخاصة ،وتجعؿ األفراد ذواتا خاضعة ومستعبدة .تكوف العبلقة بيف ّ
ّ
ّ
الحؽ
جسديا ،فيي ال تممؾ
الزوجة مستغمّة
ّ
في ىذه الحالة مرتبطة بالجسد والعنؼ ،حيث تبدو ّ
ّ

الضرب.
السب ،وموقؼ ّ
في قوؿ ال في موقؼ ال ّشتـ ،وموقؼ ّ

يؤسس لمعنؼ واالضطياد
الروائي وضعا
وعميو يعكس حضور الجسد في ّ
ّ
اجتماعيا ّ
النص ّ

ومروي بوصفو عبلمة
فيو جسد تكتبو الحكاية ،وتنقشو مواجع ال ّذوات ورغباتياّ ،إنو جسد راو
ّ

الجنسية التي تبيع
الرواية إلى جانب معاناتيا مف العبلقة
اقعياّ ،
ّ
سردية وجسدا و ّ
ّ
فالزوجة في ىذه ّ

الضرب
امي تّجاه فعؿ ّ
فييا جسدىا لزوجيا الذي ييينيا في الفراش ،تكشؼ عف موقؼ انيز ّ
يتعرض ليا زوجيا ،فيقوـ يضربيا ضربا مبرحا
الذي كانت تعاني منو في نوبة الغضب التي ّ

دوف أدنى مراعاة لمشاعرىا.

)1
النسائي العربي (مقاربة في المفيوـ والخطاب) ،ص.172
السرد ّ
زىور كراـّ ،
الفمسطينية
تحميمية) ،مركز األبحاث ،منظمة التّحرير
ميدانية
اجتماعية
الفمسطينية والثورة (دراسة
 )2غازي الخميمي ،المرأة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بيروت ،ط ،1977 ،1ص.19
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
تمبية
الرجؿ ينظر إلى جسد المرأةّ ،أنو جسد ج ّذاب ومثير ،ال ينتفع بو إالّ في ّ
ال يزاؿ ّ

ّكورية
شيوتو ،وىو ما تجمّى في قوؿ الغذامي حوؿ الثّقافة ال ّذكورّية« :ليس في طبع الثّقافة الذ ّ
قصيا
أف
اقعية) الجسد المؤّنث ،ومف ّ
الضروري ليذه الثّقافة أف يكوف التّأنيث ّ
تتحمؿ أو تقبؿ (و ّ
ّ

ومادة لمخياؿ .وفي ىذه الحالة  -فقط  -تكوف األنوثة جذّابة
ووىميا لكي تظ ّؿ األنوثة (مجا از) ّ
ّ

تحوليا إلى واقع محسوس».1
جاذبيتيا
ومطموبة في المخياؿ الثّقافي .وتنتيي
ّ
بمجرد ّ
ّ

وفي موضع آخر تناولت دييية لويز وضع األـ التي تمد البنات دوف ال ّذكور
أـ مسكينة
حيف تقوؿ إيناس صديقة مريـ« :أعيش مع عائمتي التي أصبحت تعرفينيا األفّ .

الرحمة ،مع ثالث أخوات أكبر
وساذجة أماـ سمطة أب ّ
جبار ال يحمؿ في قمبو شيئا مف ّ
السبب يضيقوف
أف ذلؾ ّ
الداي لـ يرزقا بولد ،وتعمميف كـ ّ
مقدس عندنا ،ليذا ّ
م ّني .و ّ

عمينا الخناؽ بما أ ّننا لسنا سوى بنات ،ويخافوف أف نجمب ليـ العار يوما» ،2تيمة القمع ضاربة

جدا.
منية البعيدة ّ
في أعماؽ الكتابة ّ
سائية ،مثمما ىي ضاربة في أعماؽ التّاريخ عبر الحقب ال ّز ّ
الن ّ
المتسمط
الزوج
الرواية بنسؽ ّ
ّ
يمكف أف نمثّؿ ليذه المسألة ،حسب ما ورد في ّ

حؽ
الزوج عمى زوجتو بغير ّ
ائية عف الظّمـ واالستبداد الذي كاف يمارسو ّ
الرو ّ
حيث كشفت ّ
كأنيا عبدة لو ىو مالكيا ،ال ّذات جاءت ىنا تمثّؿ صورة عاكسة لبلستسبلـ والخضوع لسمطة
ّ
الصمت حتّى واف تعمّؽ األمر بتقرير مصيرىا
ّ
الزوج ،فالمرأة ترّبت منذ نعومة أظافرىا عمى ّ

الزوج) يأخذ الق اررات عنيا ،وىذا ليس نتيجة لفكر رجالي رجعي
الرجؿ (األب ،األخّ ،
فيناؾ ّ
السيطرة
لتصرفات األـ مع ابنيا الذي تمنحو
حتمية
فقط ،واّنما ىو أيضا نتيجة
ّ
ّ
صبلحية ّ
ّ
سيطبؽ عمييا حتما.
الزوجة ،وىذا ما
عمى األخت و ّ
ّ

الرجاؿ ،فيي تعيش العنؼ ،وال ّرعب
ىذه ىي حالة األـ في الببلد العر ّبية عند بعض ّ

مجرد خادمة لو ولؤلوالد
والخوؼ ،مف ّ
مجرد مشبع لرغباتو الفطرّية ،و ّ
الزوج ،الذي يرى فييا ّ
)1

عبد اهلل محمد الغذامي ،المرأة والمّغة ،ص.42

 )2دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.73
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
والمنزؿ ،وكثي ار ما تجد أـ مريـ في البكاء سبلحيا الذي يخفّؼ عنيا ،وفي ال ّذىاب إلى بيت أىميا
مرة أخرى وييينيا زوجيا ويضربيا.
لترتاح ىناؾ قميبل ،حبلّ مؤقّتا لتعود ّ
أي احتجاج عمى زوجيا
تعيش ّ
الزوجة حياة العنؼ واالحتقار والتّجاىؿ ،وال تُبدي ّ

نظرية الييمنة التي طرحيا غرامشي
الضعؼ «وىذا يستحضر
ّ
رسخ فييا فكرة ّ
رّبما ّ
ألف المجتمع ّ
قوة المسيطر فحسب وأيضا تتم ّكف منيا بسبب
[ ]...والتي يؤ ّكد فييا ّ
السيطرة ال تنـ بسبب ّ
أف ّ
قدرتيا عمى جعمنا نقبؿ بيا ونسمّـ بوجياتيا».1

الزوجة لؤلمر الواقع دوف المعارضة كاف سببا في تدىور وضعيا ،واستعانتيا
فاستسبلـ ّ
خفية لمتّخفيؼ عف آالميا وشعورىا بالحزف العميؽ ،ومحاولة مريـ مواساتيا ،وىي األخرى
بالبكاء ّ

الكافية حتّى تخبر والدتيا
بحاجة إلى مف يواسييا بسبب فعمة أبييا ،ولـ تممؾ الجرأة
ّ

الصالحة في نظر الثّقافة والتّقاليد ىي المرأة
الصبر ،فالمرأة الطّيبة و ّ
الصمت و ّ
كبلىما التزمتا ّ
الصبورة والمطيعة التي ال تصرخ في وجو الطّاغي وال تبوح بعذابيا.
الكتومة و ّ

الروائي ،ىي عبلقة غير متكافئة
العبلقة ّ
الرو ّ
الز ّ
ائية في المتف ّ
وجية التي طرحتيا ّ

الضعيؼ
الزوج أخذ
الحصة األكبر فيو األساس ،في حيف كانت ّ
ألف ّ
الزوجة ذلؾ المخموؽ ّ
ّ
ّ
بأذيتو وادانتو بشتّى األساليب ،فيو يتم ّذذ عندما يسمع آالـ زوجتو ،وىذا ما يزيد
الذي يستمتع ّ
الزوج ّ

حدة عنفو.
مف ّ

ويتجمّى ىذا في قوؿ مريـ وىي تحكي عف حقارة والدىا وىجومو الوحشي
عمى والدتيا« :وكمّما ازداد صوت أمي ألما ،ازدادت متعتو في ضربيا .ولـ أخرج مف غرفتي
2
ائية في ىذا المقطع
يد
ر
ت
.
السابعة صباحا»
كنت أنتظر أف
الرو ّ
الرعب الذي بدأ في ّ
ّ
ينتيي فيمـ ّ
ّ
الزوجي الذي فرضتو
قضية
أف تثير
الزوجة في المجتمع العربي ،ىي القير ّ
ميمة تعيشيا ّ
ّ
ّ
إنسانية ّ

)1
)2

الدار البيضاء ،بيروت ،ط ،2000 ،1ص.18
النقد الثّقافي ،المركز الثّقافيّ ،
عبد اهلل الغذاميّ ،
دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.10
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الرجؿ بشتّى الطّرؽ
تتصؼ بالجيؿ ،فأدخمت ّ
معتقدات ّ
الزوجة في قفص اإلدانة التي يسعى إلييا ّ

الجنسية ،وادماج المرأة داخؿ مجمؿ دواليب الحياة.
اتبية
فدييية لويز تطالب بإعادة ّ
ّ
النظر في التّر ّ

تتصور دائما
ويقوؿ "أميف قاسـ" عف المرأة في كتابو (تحرير المرأة) إذا كانت المرأة
ّ

الولي أمر مضموف في جميع
كػأف وجود ىذا
ولي يقوـ بحاجاتيا ويدير شؤونياّ ،
ّ
«بأف يكوف ليا ّ
الولي؟.
األحواؿ» ،1فماذا تفعؿ بأمور الحياة عندما يغيب ىذا
ّ
ألنيا ال تستطيع ممارسة
ىذا الوضع ىو الذي ّ
أدى بالمرأة حسب "أميف قاسـ" إلى العجز ّ

الرجؿ
بالرجؿ ّ
وتغيب عقميا ،ليذا أصبحت أداة بمياء يش ّكميا ّ
حياتيا بنفسيا ،فيي دائما تربط نفسيا ّ

ي لفكر المرأة
كرستيا ثقافة
كما يريد ،وىي نتيجة
ّ
ّ
ىني والحضار ّ
حتمية ّ
تحث عمى الكسؿ ال ّذ ّ
أي شيء
وىو ما جعؿ مف ال ّذكر مركز حياة المرأة ،وجوىرىا وعمادىا ،وال يستقيـ ّ
دونو ،دوف حضوره.

رسخت
وتؤ ّكد الكاتبة ّأنو صعب ّ
صورات والقناعات التي ّ
جدا أف تقضي المرأة عمى ىذه التّ ّ

الناس عمييا ،وأصبحت تفعؿ فعؿ القانوف ،فمستقبؿ الفتاة يكوف
في األذىاف منذ األزؿ ،وسار ّ
المستقرة ،ويتجمى ذلؾ في قوؿ مريـ
الضامف لمحياة اليادئة واآلمنة و
الزواج ،و ّ
في ّ
الزواج ىو ّ
ّ
توضح موقؼ والدتيا مف والدىا« :فأنا أعرؼ أمي كمّما ضاؽ بيا منزليا تمجأ إلى بيت
وىي
ّ

تفرغ ما في جعبتيا مف ىموـ وتعود بعد يوميف أو ثالثة
خالي حامد وجدتي
ّ
ورديةّ ،

متمسكة
تحبو ،أو عمى األقؿ
فبالرغـ مف قسوتو
أل ّنيا اشتاقت إلينا والى زوجيا،
فيي ّ
ّ
ّ
ّ
2
الزوجة
الزوجة مف زوجيا وذىابيا إلى منزؿ أخييا ووالدتيا سوى ضعؼ ّ
بو»  ،لـ يعكس غضب ّ
الفضة ،وما عودتيا إلى المنزؿ بعد يوميف أو ثبلثة لوحدىا
عف مواجية زوجيا بحقيقتو
ّ

حبيا لو أو معرفتيا
دوف أف
إما أماـ ّ
يأتي زوجيا لمصالحتيا ،إالّ صورة عاكسة لضعفياّ ،
ّ

)1
)2

المطبعية ،الجزائر( ،د.ط) ،1988 ،ص.22
الوطنية لمفنوف
أميف قاسـ ،تحرير المرأة ،المؤسسة
ّ
ّ
دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .12
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الرجؿ ،فالمرأة ال تحيا لنفسيا وال بنفسيا بؿ ىي تحيا
ّ
بأف المجتمع لف يرحميا إف خرجت مف لواء ّ

ولمرجؿ فيي تنظر بعينيو وتسمع بأذنيو وتحيا بإرادتو.
بالرجؿ ّ
ّ

وجية القائمة عمى االضطياد
النيضة العر ّبية طبيعة العبلقة ّ
لقد تناوؿ بعض عمماء ّ
الز ّ

النظر في المقوالت
بعية ،فراجعوا الفكر االجتماعي
الزوجة و ّ
المكرس ،بخصوص ّ
الزوج ،وأعادوا ّ
والتّ ّ
ّ

وتقدميا في صورة المالؾ والممموؾ.
وتيمش المرأةّ ،
التي ّ
تقدس ّ
الرجؿ ّ

ثقافيا
ليؤسس ا
حاوؿ أميف قاسـ أف يربط بيف األوضاع
االجتماعية والتّعاليـ ّ
فكر ّ
الد ّ
ّ
ينيةّ ،

وحوؿ الحياة
النطاؽ بعيدا عف التّحديد والتّقميد ،الذي أفقد العموـ
دينيا واسع ّ
ّ
ّ
اإلسبلمية روحيا ّ

المكرسة
مخمفيات
االجتماعية إلى ارتباط غريزي يغيب فيو العقؿ ،يقوؿ مستقرئا الواقع وواصفا ل ّ
ّ
ّ

الرجؿ بضع المرأة وما وجدت
يعرفوف ّ
الزواج عقد يممؾ بو ّ
«رأيت في كتب الفقياء أ ّنيـ ّ

الجسمية
شيوة
الزوج و ّ
أف ّ
الزوجة شيئا آخر غير التّمتع بقضاء ال ّ
فييا كممة واحدة تشير إلى ّ
ّ

األدبية التي ىي أعظـ ما يطمبو شخصاف مي ّذباف
خالية عف اإلشارة إلى الواجبات
وكمّيا
ّ
ّ

1
يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا االستشياد موقؼ أميف قاسـ الذي يطالب
ك ّؿ منيما مف اآلخر» ّ ،

تتعدى
ينية و
الرجؿ التي ال ّ
بمراجعة المفاىيـ ّ
ّ
الد ّ
االجتماعية التي تنقؿ واقعا أليما عف عبلقة المرأة و ّ

سميمي العقؿ قبؿ أف يتعارفا أف يرتبطا بعقد يمزميما
الجنس ،ويتساءؿ :كيؼ يمكف لرجؿ وامرة
ّ
أف يعيشا معا وأف يختمطا ك ّؿ االختبلط؟ ،وىو نفس اإلنساف الذي إذا ما ذىب ليشتري شيئا يبقى
ؾ
يدقّؽ فيو
الزواج مع شخص ال يعرفو دوف أف يثيره ش ّ
لكنو يقدـ عمى ّ
أي عيب يصيبوّ ،
ّ
متفاديا ّ
المحير؟
بأنو قد ال يتأقمـ معو وقد ال يناسبو ،أليس ىذا باألمر
ّ
ّ

االختيار
عممية
السميمة في
ّ
ّ
المبلحظ ،يواصؿ أميف قاسـ ،أّنو في غّياب القواعد ّ

وفي حالة عدـ التّجاوب بيف الطّرفيف ،تقتنع المرأة بقدرىا وتقبؿ نصيبيا ،وفي المقابؿ يستطيع
ثانية وثالثة ورابعة ،فاإلسبلـ يضمف لو حقّو
يعبر عف عدـ رضاه بمعادة ّ
الزواج مف ّ
الرجؿ أف ّ
ّ

الديف.
عية ال تخالؼ ّ
تمبية رغباتو واشباع غرائزه بطريقة شر ّ
في ّ
)1

أميف قاسـ ،تحرير المرأة ،ص .127
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
بديييا احتقار شديد
الزوجات
تعدد ّ
ردا عمى ىذا االعتقاد المغموط «في ّ
يقوؿ أميف قاسـ ّ
ّ

الرجؿ ،لذلؾ كالىما
طبيعي في المرأة كما ىو
حب االختصاص
لممرأة ،وشعور ّ
طبيعي في ّ
ّ
ّ
الزوجة)» .1فكما نرى لقاسـ أميف
محبة الطّرؼ
اآلخر(الزوج أو ّ
ّ
ال يرضى بأف يشاركيما أحد في ّ
الديف
موقفا
حادا بيف عمماء ّ
الزوجات التي أثارت جدال مستفيضا ونقاشا ّ
تعدد ّ
خاصا مف مسألة ّ
ّ
منذ العصور القديمة،

الرجؿ
المفسريف ىذه المسألة حتّى ّ
وأدرج بعض الفقياء و ّ
يحدوا مف المبالغات التي يقوـ بيا ّ

عدد ،حيث جعموا العقـ مثبل
لمزوج بالتّ ّ
الضرورة ىي مف تسمح ّ
باعتباره مركز الكوف ،ضمف اقتضاء ّ

الزوجة تيمؿ زوجيا شرعا وبيتيا وأوالدىا
الشديد الذي يجعؿ ّ
عدد في حالة المرض ّ
سببا في التّ ّ

تعدد
أما في غير ىذه األحواؿ فال أرى ّ
وىو الموقؼ ذاتو الذي ّ
تبناه أميف قاسـ حيث يقوؿّ « :

تدؿ عمى فساد األخالؽ واختالؿ
عية لقضاء شيوة
ّ
بييمية وىو عالمة ّ
ّ
الزوجات إال حيمة شر ّ

الحواس وشره في طمب المّذائذ».2

السبب مثبل في عدـ إنجاب
الرجؿ ىو المريض وىو ّ
و ّ
السؤاؿ المطروح اآلف :إذا كاف ّ

يحؽ ليا التّخمي عنو والبحث عف حياة جديدة مع زوج آخر؟
الزوجة ىؿ ّ
ّ

يحؽ
يجيبنا فو ار ال ّشيخ أبو ّ
الزىرة« :المرأة إذا كانت قد عاشت مع زوجيا عشرة سنيف فال ّ

فقييا)» ،3وىنا يربط
(المحددة
ليا أف تطمب الطّالؽ إذا مرض مرضا يحوؿ دوف أداء واجباتو
ّ
ّ

الزىرة
وجية .وىؿ فكر ال ّشيخ أبو ّ
السنيف التي استغرقتيا الحياة ّ
الز ّ
حؽ المرأة بالطّبلؽ بعدد ّ

المدة
تؤدي تمؾ ّ
في احتماؿ آخر وارد يكمف في رغبة المرأة في إنجاب األطفاؿ؟ أال يمكف أف ّ

أمنية المرأة ،بؿ وتكوف سببا مباش ار
منية
ّ
ّ
سمبيا في عدـ تحقيؽ ّ
المحددة بعشر سنوات ،دو ار ّ
الز ّ

في قنوطيا وشجنيا؟.
)1
)2

أميف قاسـ ،تحرير المرأة ،ص .138
المرجع نفسو ،ص.142

النيوض في الفكر
 )3المرجع نفسو ،ص،ف .نقبل عف :شفيعة صديؽ ،المشروع الفردي باستحضار اآلخر
(إشكالية ّ
ّ
االسبلمي المعاصر( ،)3دار قرطبة لمنشر والتوزيع ،ط ،2006/1427 ،1ص.56
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ويذكر

الفقياء

آيات

آنية
قر ّ

كثيرة،

تقوؿ

بالمساوة

بيف

ال ّذكر

واألنثى

ِ
صالِ ًحا ِّمف َذ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف َفمَ ُن ْح ِي َي َّن ُو َح َياةً طَ ِّي َب ًة ۖ
منيا قولو تعالىَ (( :م ْف َعم َؿ َ
وف))،1
س ِف َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
َج َرُىـ ِبأ ْ
َولَ َن ْج ِزَي َّن ُي ْـ أ ْ
َح َ
ٰ
الصالِح ِ
ِ
وف
ات ِمف َذ َك ٍر أ َْو أُنثَ ٰى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف فَأُولَ ِئ َؾ َي ْد ُخمُ َ
وقولو أيضاَ (( :و َمف َي ْع َم ْؿ م َف َّ َ
2
ا ْلج َّن َة وَال ي ْظمَم َ ِ
الديف اإلسبلمي بيف ال ّذكر واألنثى إالّ بالتّقوى والعمؿ
يفرؽ ّ
يرا)))  ،لـ ّ
وف َنق ً
َ َ ُ ُ
الصالح.
ّ

لكف تفسيرات بعض العمماء المسمميف كما أشدنا في الفصؿ األوؿ عف (ابف سينا وأبو
سمبيا مف المرأة ،وقالوا قوال مشابيا لقوؿ حناف
حامد الغزالي) أخذت منحى آخر ،حيث وقفوا موقفا ّ

المفسريف"« ،المرأة مخموؽ يجب
التميمي في كتابيا "مفيوـ المرأة بيف نص التّنزيؿ وتأويؿ
ّ
الحرية التّامة تتسمّط
بقية البشر أل ّنيا إذا أعطيت ليا
أف يعامؿ معاممة
ّ
خاصة تختمؼ عف ّ
ّ
الرجؿ وتخدش رجولتو ،واف أردت مدح امرأة فقؿ إ ّنيا (امرأة
الرجؿ ،وبذلؾ تنقص مكانة ّ
عمى ّ

كالرجاؿ) ،واذا أردت أف تييف رجال فقؿ لو (أنت كالمرأة)».3
ّ

إف ال ّنساء مف جية
ويأتي ابف رشد بموقؼ مخالؼ ينصؼ فيو المرأة ،حيف يقوؿّ « :
بالضرورة يشتركف واياىـ في األعماؿ
اإلنسانية فإ ّنيف
الرجاؿ نوع واحد في الغاية
ّ
ّ
أ ّنيف و ّ

الجسدية ،وىذا ال ينقص مف دور المرأة في المجتمع
اإلنسانية» ،4وطالب بضرورة مراعاة الفروؽ
ّ
ّ
ونية الممتصقة
النظرة ّ
أف المرأة استسممت لتمؾ ّ
الد ّ
وفي الحياة وال يق ّؿ مف شأنيا ،وذكر ابف رشد ّ
تمبي
وفية ّ
الرجؿ الذي يرى فييا خادمة ّ
بالمرأة ال ّزوجة واالبنة ،واألخت ،التي تمتثؿ ألوامر ّ

 )1سورة النحؿ ،اآلية [.]97

 )2سورة النساء ،اآلية [.]124
)3
)4

بية( ،د.ب)( ،د.ط) ،2009 ،ص.16
حناف التميمي ،مفيوـ المرأة بيف نص التّنزيؿ وتأويؿ
المفسريف ،شبكة المغويات العر ّ
ّ

ابف رشد ،الضروري في السياسة (مختصر السياسة ألفبلطوف) ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط1997 ،1

ص.62
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ودنيوية
ينية
لو ولمتطمّباتو ،ليذا أشاد بمكانة المرأة واعتبرىا كائنا
ّ
حيويا لو وظائؼ د ّ
ّ

الرجؿ.
مثميا مثؿ ّ

الصحيحة التي تنادي بالمساواة بيف ال ّذكر
يتماشى موقؼ ابف رشد والتّعاليـ
ّ
اإلسبلمية ّ

تبنتو دييية لويز في روايتيا وىي تحاوؿ تصوير ضعؼ أـ مريـ
واألنثى ،وىو الموقؼ ذاتو الذي ّ
المتجبر ،واألعراؼ التي تحتكـ إلييا عمى ّأنيا قواعد ثابتة ال يمكف تجاوزىا ،بؿ يجب
أماـ زوجيا
ّ

قيد بيا دوف أي احتجاج.
التّ ّ

ونية لممرأة ،إلى التّفسيرات المغموطة حوؿ الفروقات الموجودة
النظرة ّ
ويرجع أصؿ ىذه ّ
الد ّ

الرجؿ عمى المرأة ،ومف بينيا قولو تعالى عمى لساف
النص ّ
بيف ال ّذكر واألنثى في ّ
تفوؽ ّ
الديني بؿ ّ

حنة التي كانت عاق ار ،وطمبت مف اهلل أف ييبيا ولدا وأف تنذره لطاعتو وخدمة بيت
زوجة عمراف ّ
ضع ْت ولَ ْيس َّ
الذ َكُر
ض ْعتُ َيا أُنثَ ٰى َوالمَّ ُو أ ْ
المقدس ،فوىبيا مريـ ((قَالَ ْت َر ِّب إِِّني َو َ
َعمَ ُـ ِب َما َو َ َ َ َ
َك ْاألُنثَ ٰى ۖ وِا ِّني س َّم ْيتُيا مريـ وِا ِّني أ ِ
ُعي ُذ َىا ِب َؾ َوُذِّريَّتَ َيا ِم َف َّ
ط ِ
الر ِج ِيـ (.1)))36
الش ْي َ
اف َّ
َ َ َْ ََ َ
َ

َّ
أف ال ّذكر أقوى
س الذ َكُر َك ْاألُنثَ ٰى ّ
تقوؿ أغمب التّفسيرات ّ
بأف القصد في ىذه اآلية الكريمة َولَ ْي َ

ألف األنثى ال تصمح في بعض األحياف لخدمة بيت المقدس لما يعترييا
عمى الخدمة وأقوـ بياّ ،

أف اهلل ارتقى بمكانة األنثى
مف حاالت الحيض و ّ
النفاس ،وتقوؿ تفسيرات أخرى في اآلية نفسيا ّ
معينة.
«وليس الذّكر الذي طمبت كاألنثى التي وىبت» ،2وىي تفسيرات
منطقية مف وجية نظر ّ
ّ

الرجؿ ىو األصؿ واألنثى ىي الفرع ،ويتّضح
ونجد رؤى أخرى تق ّر
ّ
بأف ّ

الرجؿ
ذلؾ في قوؿ
المفسر ال ّ
شنقيطي ،الذي يؤ ّكد ّ
ّ
تسوي بيف المرأة و ّ
أف ك ّؿ المحاوالت التي ّ

ألف الفوارؽ بيف الجنسيف واضحة في ال ّشرع ،فيي تمنع منعا باتا المرأة
ىي محاوالت فاشمةّ ،
المقدسة ،طبقا لقوؿ زوجة عمراف ((ولَ ْيس َّ
الذ َكُر َك ْاألُنثَ ٰى)) والكفرة وأتباعيـ
مف دخوؿ األماكف
ّ
َ َ
السعدي عميو ،تحامبل
شنقيطي ووافقو
قدمو ال ّ
مف ينفوف تمؾ الحقيقة ،وىذا التّفسير الذي ّ
المفسر ّ
ّ

 )1سورة آؿ عمراف ،اآلية [.]36
)2

الرزاؽ
محمود بف عمرو الزمخشري ،الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ،ج ،1تر :عبد ّ

الميدي ،دار إحياء التّراث العربي ،بيروت( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص .384
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
فيو عمى المعنى الحقيقي لآلية الكريمة ،والذي ال يعني سوى تأويبل مغموطا وسوء فيـ نتيجة
أف ىذه األنثى التي أثارت الجدؿ ىي مريـ العذراء أـ عيسى
تعصب لمفحولة ،وعدـ التّفطّف ّ
ّ

السبلـ ،ىي أنثى اصطفاىا المّو عف العالميف ،ووضعيا أنثى وأثير ىذا الجدؿ.
عميو ّ

ألنو ذكر
الرجؿ ،فقط ّ
وعميو فاليدؼ مف ىذا ّ
النوع مف التّفسير إثبات قصور األنثى وكماؿ ّ

يتحدد مف خبلليا شكؿ
وىي أنثى ،مستدلّيف في ذلؾ
بقضية الخمؽ بوصفيا إحدى اإلشكاالت التي ّ
ّ

حواء مف أحد أضبلعو .ومف ىذه الفكرة
العبلقة بيف المرأة و ّ
الرجؿ ،فاهلل قد خمؽ آدـ ّأوال ّ
ثـ خمؽ ّ
لمرجؿ
وتـ ّ
النظر إلييا عمى ّأنيا كائف ناقص تابع ّ
بال ّذات جاء دور المرأة الثّانوي عبر التّاريخّ ،

يتغير
وارتبطت الحضارة و
إلييا أز ّليا وثابتا ال ّ
اإلنسانية بما ىو مذ ّكر ،واعتبر «خضوعيا قانونا ّ
ّ

ألف قوانيف اإللو نصوص ثابتة مكتوبة واضحة المعنى ،واذا ىناؾ مف ال ّنصوص
أبداّ ،

الديف» .1واتّخذت
الديف وليس ىناؾ شيء اسمو نساء ّ
ما ىو غامض ،فالتّفسير وظيفة رجاؿ ّ
2
النس ِ
آنية ( َولِ ِّمر َج ِ
اء ،3أ ََو َمف
اؿ َعمَ ْي ِي َّف َد َر َج ٌة ِّ ،
ام َ
أيضا بعض أجزاء اآليات القر ّ
وف َعمَى ِّ َ
الر َجا ُؿ قَ َّو ُ
4
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ي َن َّ ِ
ِ
ص ِاـ َغ ْيُر ُم ِب ٍ
يـَ ،5ولِ َي
ُ
شأُ في ا ْلح ْم َية َو ُى َو في ا ْلخ َ
يف  ،قَا َؿ إن ُو مف َك ْيد ُك َّف ۖ إ َّف َك ْي َد ُك َّف َعظ ٌ
َنعج ٌة و ِ
اح َدةٌ )6أمثمة عمى ضعؼ المرأة دوف أدلّة مقنعة.
َْ َ
لمرجؿ
يعبر عبد الحميـ أبو شقّة عف عدـ فيمو لطبيعة ىذه التّفسيرات
ّ
ّ
وتحيزىا الواضح ّ

الرجاؿ وال ّنساء
عممية
إذ يقوؿ» :فوجئت بأحاديث
ّ
ّ
تطبيقية ّ
تتصؿ بالمرأة وبأسموب التّعامؿ بيف ّ
أف ىذه األحاديث تغاير تماماً ما كنت أفيمو
في مجاالت الحياة المختمفة ،وكاف سبب المفاجأة ّ

المتدينيف الذيف اتّصمت بيـ وىـ مف اتجاىات مختمفة
وتطبقو جماعات
أطبقو ،بؿ ما تفيمو
ّ
ّ
و ّ

أىميتيا إلى تصحيح
ولـ يقؼ األمر عند المفاجأة ،بؿ ّ
شدتني تمؾ األحاديث لخطورتيا و ّ

 )1نواؿ السعداوي ،عف المرأة ،دار المستقبؿ العربي ،القاىرة ،ط ،1988 ،1ص.7
 )2سورة البقرة ،اآلية [.]228
 )3سورة النساء ،اآلية [.]34

 )4سورة الزخرؼ ،اآلية [.]18
 )5سورة يوسؼ ،اآلية[.]28
 )6سورة ص ،اآلية [.]23
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الرسالة«.1
تصوراتنا عف
ّ
ّ
شخصية المرأة المسممة ومدى مشاركتيا في مجاالت الحياة في عصر ّ

أف العديد
تبيف لػ :عبد الحميـ أبو شقّة ،بعد قراءة
متفحصة لمحديث وأخرى و ّ
ّ
ّ
اعية لمقرآف ّ

الديف اإلسبلمي خاطئة في صمبيا يجب مراجعتيا
مف التّفسيرات والتّأويبلت بخصوص المرأة في ّ

الضروري أف تحت ّؿ المرأة المكانة
ألنيا تدعو إلبعاد المرأة عف نشاطات شتّى ،وعميو فمف
ّ
ّ
العامة.
التي تميؽ بيا وتعمي مف شأنيا في األسرة والمجتمع والحياة ّ

بوية ال ّشريفة
النص القرآني وفي األحاديث ّ
السائد في ّ
الن ّ
مف الواضح ّ
أف االتّجاه ّ
العبادات

والواجبات

ينية
ّ
الد ّ

يخص
الرجؿ والمرأة فيما
ىو المساواة التّامة بيف
ّ
ّ
يف وا ْلقَ ِانتَ ِ
ِِ
ِ
يف وا ْلمسمِم ِ
وفؽ ما جاء في قولو تعالى(( :إِ َّف ا ْلم ِ ِ
ات
ات َوا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ُ ْ
يف َوا ْل ُم ْؤ ِم َنات َوا ْلقَانت َ َ
سمم َ َ ُ ْ َ
يف وا ْلمتَص ِّدقَ ِ
ات وا ْلمتَ ِ
ِ ِ
ات وا ْل َخ ِ
يف و َّ ِ
الص ِادقَ ِ
ات
ات َو َّ
يف َو َّ
َو َّ
اش ِع َ
الص ِاد ِق َ
صدِّق َ َ ُ َ
يف َوا ْل َخاش َع َ ُ َ
الصا ِب َر َ
الصا ِب ِر َ َ
ات و َّ
يف المَّ َو َك ِث ا َّ ِ ِ
الذ ِ
اف َ ِ
يف فُروجيـ وا ْلح ِ
ِِ
يف و َّ ِ ِ
و َّ ِ ِ
َع َّد المَّ ُو
اك ِر َ
ير َوالذاك َرات أ َ
الصائ َمات َوا ْل َحافظ َ ُ َ ُ ْ َ َ
ظ َ
الصائم َ َ
َ
ً
ِ
يما)) .2
لَ ُيـ َّم ْغ ِف َرةً َوأ ْ
َج ًار َعظ ً
اء
وف َوا ْل ُم ْؤ ِم َن ُ
أىمية وظائؼ المرأة في الحياةَ (( :وا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ات َب ْع ُ
اآلتية ّ
تؤ ّكد اآلية ّ
ض ُي ْـ أ َْولِ َي ُ
ِ
ِ
ِ
وف َّ
َب ْع ٍ
وف المَّ َو
وف َّ
يع َ
الص َالةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
ْم ُر َ
الزَكاةَ َوُيط ُ
وف ِبا ْل َم ْعُروؼ َوَي ْن َي ْو َف َع ِف ا ْل ُمن َك ِر َوُيق ُ
ض ۖ َيأ ُ
3
ورسولَ ُو ۖ أُوٰلَ ِئ َؾ سيرحميـ المَّ ُو ۖ إِ َّف المَّ َو ع ِز ٌ ِ
الرجؿ في أداء
َ
ََ ُ
يـ))  ،ال تق ّؿ المرأة عف ّ
يز َحك ٌ
َ َْ َ ُ ُ ُ
الدنيا.
بالديف و ّ
الواجبات وك ّؿ ما يتعمّؽ ّ

كما منح اإلسبلـ المرأة حؽ التّصرؼ في أمواليا ،حيث قاؿ تعالى (( :لِّ ِّمر َج ِ
ب ِّم َّما
اؿ َنص ِي ٌ
ّ
ِ
يب ِّم َّما تََر َؾ ا ْل َوالِ َد ِ
تََر َؾ ا ْل َوالِ َد ِ
وف ِم َّما َق َّؿ ِم ْن ُو أ َْو َكثَُر))  ،4كفؿ
اف َواألَق َْرُب َ
اف َواألَق َْرُب َ
ساء َنص ٌ
وف َولِ ِّمن َ
تدخؿ مف أي رجؿ سواء
حؽ البيع وال ّشراء وابراـ العقود دوف أي
اإلسبلـ لممرأة
ّ
ّ
أكاف أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا.
 )1عبد الحميـ أبو شقة ،تحرير المرأة في عصر الرسالة ،ج ،1دار القمـ ،الكويت( ،د.ط) ،1990 ،ص.28
 )2سورة األحزاب ،اآلية [.]35
 )3سورة التوبة ،اآلية [.]71
)4
النساء ،اآلية [.]7
سورة ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
القيـ مف قبؿ األب الذي لـ يراعي مصمحة
السابقة عف تقويض سمطة ّ
الصفحات ّ
تناولنا في ّ

الجسدية
فسية و
ابنتو ،ولـ يمتثؿ لوضعو كأب حريص عمى األمف ألفراد أسرتو ،وال سبلمتيـ ّ
ّ
الن ّ

القيـ واألنساؽ
تقوض ّ
فاعتدى عمى ابنتو ،اآلف سننتقؿ إلى تقويض آخر ،وىذه ّ
المرة األـ ىي التي ّ

قررت
المرتبطة باألـ ،تقوؿ ّ
الساردة :كانت التّاسعة مساء ،الثّامف والعشريف مف شير فيفري ،حيف ّ
خيـ عمى المنزؿ بعد وفاة نسيـ ،بذىابيا إلى العمؿ
الصمت والحزف الذي ّ
األـ كسر حاجز ّ

الزبائف ،والبلّمباالة بابنتيا وال بالمجتمع الذي سيسيئ فيميا
السير مع ّ
في الحانات المّ ّ
يمية و ّ

أي حزف
السيدا في الغابة والذي لـ يثير فييا ّ
حتّى جاءىا خبر موت زوجيا المصاب بمرض ّ

ألنو رغـ ك ّؿ مساوئو يبقى
تتخبط بيف الحقد وال ّشفقة عميو في اآلف ذاتو ّ
وأسى ،لكف مريـ كانت ّ

والدىا الذي ترّبت بيف أحضانو ،وعاشت حياتيا معو بحبلوتيا إف وجدت يوما ما وم اررتيا
األياـ.1
بعت عمى عرش ّ
التي تر ّ

تضحي بنفسيا مف أجؿ اآلخريف وتبعت أوكار
تمردت أـ مريـ عمى صورة األـ التي
ّ
ّ

تصرفات
الصغير ،الذي فقدتو بسبب
تحوليا إلى موت ابنيا "نسيـ" الفتى ّ
ّ
ّ
الرذيمة ،ويعود سبب ّ
غامضا

بالنسبة
ّ

بقي
الذي
وفاتو
حادث
األـ
تستوعب
ولـ
أبيو،
ّ
ردة فعؿ أمي يوـ فقدت أخي نسيـ
الصدد« :اآلف وأنا أتذ ّكر تماما ّ
ليا ،تقوؿ مريـ في ىذا ّ

تحولت فيما بعد إلى شيء يشبو اإلعصار
أتساءؿ إف كانت نفس المرأة
ّ
الطيبة التي ّ
المتتالية
اليزات
يدمر ك ّؿ ما يمتقي بو في طريقو إلى حتفو؟ ال أدري إف كانت
ّ
الذي ّ
ّ

2
الصمت عمى البيت
وجيد!» ّ ،
سيء ّ
عمييا ما جعميا ال ّ
خيـ ّ
تميز بيف أخضر ويابس ،بيف ّ
فمـ تعد األـ تيتـ بشيء بعد موت نسيـ؛ ال يخيفيا زوجيا وال تأبو بابنتيا ،تخاطبيا مريـ قمقة

صمت إلى األبد؟ يجمعنا سقؼ واحد
عمى ّ
رد فعميا« :ماذا؟ سيالزمؾ ىذا ال ّ

وقبؿ ذلؾ أنا ابنتؾ!!» ،3تجيبيا بنبرة يأس وأسى« :ػػػػ ابنتي؟ ياه ...أجؿ ابنتي وسبب مصائبي
)1
)2
)3

ينظر ،دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص 38إلى .44
المصدر نفسو ،ص.30
المصدر نفسو ،ص.37
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
1
قررت ذات يوـ أف تذىب لمعمؿ في مكاف محظور
ابنتي ، »...وتظ ّؿ عمى تمؾ الحاؿ إلى أف ّ

الزبائف في مكاف
«يقتضي أف ترقص وتغ ّني في حانة  ،L’avenirrقبؿ أف ترافؽ أحد ّ

2
الرقص والخمر والجنس لعمّيا تنسى مأساتيا وتتجاوز محنتيا
مف ّ
اختيارىـ»  ،وىكذا دخمت عالـ ّ

دمرىا تماما
لبعض الوقت ،وتركت ابنتيا
تضمد جرحيا العميؽ وحدىا« :أمي العائدة مف مرض ّ
ّ

مف جنوف كانت في ّأياميا سعيدة بو ،وكأ ّنيا تنتقـ مني عبر جسدىا ،أو ىذا ما ظنتو حينيا

وىي تعود مع المعالـ األولى
تستحؽ االحتراـ ،حتّى
[ ]...عمر كاف الوحيد الذي يراىا امرأة
ّ
ّ
3
لمفجر ،ويوصميا رجؿ ك ّؿ ليمة بشكؿ مختمؼ ،حسب ما جادت عمييا حانة "»"l’avenirr
توجيت إلى العمؿ في الحانة تصاحب ك ّؿ ليمة رجبل
األـ إذف حادث موت ابنيا ،ف ّ
لـ تستوعب ّ

وتؤدي بنفسيا إلى اليبلؾ.
تمرد بذلؾ عمى المجتمع والعادات ّ
وت ّ

بالسوء ،بؿ حاولت أف تتفيّـ سموكيا الذي جاء بعد تجربتيف
أميا ّ
لـ تحكـ البنت عمى ّ

مرت بيما في حياتيا؛ تجربة تخمّي الحبيب عنيا بعد ما حممت منو مريـ ،وتجربة موت
ّ
قاسيتيف ّ
حست بنوع مف ال ّذنب تّجاه
نسيـ ،لقد عاشت حياة ال ّذؿ واإلىانة مع زوجيا ،ولـ تحتج ،ولرّبما أ ّ

ألنو رضى عنيا .
أحست كذلؾ بنوع مف االمتناف ّ
زوجيا الذي قبؿ بيا ،و ّ

ويقوؿ أميف قاسـ في موضوع انحراؼ المرأة ،مف الخطأ أف نسجف المرأة خوفا مف أف تقع
ألنو ال نعرؼ ماذا يمكنيا أف تفعؿ إذا فتحت أماميا األبواب خصوصا بعد إغبلؽ
في الفاحشةّ ،
طويؿ ،ولع ّؿ قصص االنحراؼ فيما وراء األبواب المغمقة دليؿ كاؼ عمى وضع المرأة المنحرفة

عما يوجب العار ،ىي مطمقة
في حيف« :المرأة التي تحافظ عمى شرفيا وعفّتيا وتصوف نفسيا ّ

غير محجوبة ليا مف الفضؿ واألجر أضعاؼ ما يكوف لممرأة المحجوبة» .4يؤ ّكد الباحثوف

أف حجب المرأة وراء قضباف البيت «إدانة مسبقة لك ّؿ ال ّنساء ،وتصديؽ لمقوالت
ّ
)1
)2
)3

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.37
المصدر نفسو ،ص 43ػ ػ .44
المصدر نفسو ،ص.60

 )4أميف قاسـ ،تحرير المرأة ،ص.888
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
شر ،وال تحسف أف تفعؿ غيره ،لذلؾ تداف ك ّؿ ال ّنساء بدعوى
البعض ّ
بأف المرأة كمّيا ّ
أف االنحراؼ وارد».1
ّ

أي ظرؼ مف الظّروؼ
الرجؿ بامرأة مارست الجنس قبمو تحت ّ
ّإنو لمف ّ
يتزوج ّ
الصعوبة أف ّ

يتحوؿ بدوره إلى إنساف
وىكذا ،إذف وجدت ّأـ مريـ الحماية مف قسوة المجتمع في زوجيا الذي
ّ
وتذمر شديدة تمجأ إلى الحانة
صرؼ معيا ومع ابنتيا ،وفي لحظة أسى ويأس
عنيؼ يسيئ التّ ّ
ّ

الديف إسماعيؿ« :تكاد تجمع
دمرت حياتيا ،ويقوؿ محمد عماد ّ
السيرات المّ ّ
يمية و ّ
و ّ
السكر والجنس ،ف ّ

العربية تركف إلى أسموب التّسمّط وليس ذلؾ غريبا .فاآلباء يرزخوف
أف األسرة
الدراسات
ّ
الجارية ّ
ّ
ّ

برمتيا
العربية ،وىي قيمة تسود الحياة
تحت عبء التّسمط كقيمة في الثّقافة
ّ
ّ
االجتماعية ّ
العربية جميعيا
العربية المعاصرة ،ويكاد يكوف ىذا التّسمّط واحدا مف البمداف
في الثّقافة
ّ
ّ

عية».2
عمى اختالؼ ثقافاتيا الفر ّ

ترى لوي از موراكو  luiza muracoومجموعة " "diotimaأ ّف المرأة التي تحصر

موضوعية
شخصية
ذاتية تعنييا ،وال تممؾ
في جدراف البيت حتّى يوـ زواجيا ال تممؾ
ّ
ّ
شخصية ّ
ّ

عدوة لنفسيا ولممجتمع ،3وعميو يعود سبب
تم ّكنيا مف ّ
الدفاع عف حقّيا في الحياة ،وبيذا تصبح ّ

انحراؼ األـ إلى الفضاء العائمي الذي لـ تجد فيو االستقرار واألماف.

اإلنسانية في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) وفؽ ثبلث
القيـ
ّ
اتيجية تقويض ّ
تأسست استر ّ
ّ

يديولوجي ،فالمرأة حسب تفكير "جوف جاؾ روسو"
الصراع األ
عبلقات انبنت عمى التّناقض و ّ
ّ
الرجؿ والمرأة عالقة موازيف أي عالقة
وك ّؿ مف ّ
يؤيده ىي «وسيمة ووسادة .فالعالقة بيف ّ
السمطة وعمى المرأة
لمرجؿ القّوة والقدرة و ّ
بيف طرؼ سمبي واآلخر يمعب دو ار فاعال .ويو ّكؿ روسو ّ

)1
)2

شفيعة صديؽ ،المشروع الفردي باستحضار اآلخر ،ص.59

محمد عماد الديف إسماعيؿ ،األطفاؿ مرأة المجتمع ،سمسمة عالـ المعرفة ،الكويت( ،د.ط) ،1986 ،ص .22نقبل

عف :شفيعة صديؽ ،المشروع الفردي باستحضار اآلخر ،ص.59
Muraco, Luiza, et groupe “Diotima” La difference des sexes, encyclopédie philosophique

(3

universelle (l’univers philosophique), 3éme edition, PUF,1997, p1372.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
بالضرورة عمى البناء
الضعيؼ .وينعكس ىذا التّصنيؼ
أالّ تكوف إالّ ذلؾ الحمؿ الوديع
ّ
ّ
االجتماعية» ،1سنحاوؿ أف نمثّؿ في الجدوؿ اآلتي طبيعة
االجتماعي وك ّؿ أنواع العالقات
ّ
الزوج ،واألـ والمجتمع:
الزوجة و ّ
العبلقات التي تحكـ بيف االبنة واألب ،و ّ
االبنة مريـ  /األب
عالقة الخضوع والتّواطؤ

الزوج
الزوجة ّ /
ّ

عالقة الييمنة والتّسمّط

 -محاولة االعتداء (األب).

 -العنؼ الجنسي.

 -الحفاظ عمى تماسؾ

الحرية
 -قمع ّ

ثانية (األب).
 االعتداء ّ -حدوث المأساة (موت

 -عدـ االحتراـ.

النفس
 ّالدفاع عف ّ
(البنت).
األسرة (البنت).

الضرب المبرح.
ّ
 التّجاىؿ.خصية.
ال ّش ّ

 -االحتقار.

األـ /المجتمع
وتحرر
عالقة مواجية
ّ

التحرر مف القيود (بعد
ّ
وقوع الحدث).
 التّمرد عمى العاداتوالتّقاليد.
 البحث عف ال ّذاتالضائعة.
ّ

 االرتماء في أحضافالرذيمة.
ّ

األخ).

الصمت عمى سموؾ
ّ
األب.
ال ّنتيجة

المكرسة.
القيـ
 الحفاظ عمى ّّ
النظاـ األبوي.
 -ىيمنة ّ

الثقافية التي تنبني عمى االختبلؼ بيف
 ىدـ األشكاؿّ
ال ّذكورة واألنوثة.
 رفض ك ّؿ ما يعارض الفحولة.الصوت األنثوي.
 -تيميش ّ

القيـ
 تقويض ّالمكرسة.
ّ

السمطوي.
 تفكيؾ ّالنظاـ ّ
 المطالبة بحضورصوت المرأة.

مرد عمى الفحولة.
 التّ ّ -مركزّية األنثى.

األنثوية بيف الخضوع والييمنة والمواجية.
الجدوؿ رقـ  :01ال ّذات
ّ

)1
النسوية (في فضح ((االزدراء األنثوي)) ونقضو ،و((التّمركز ال ّذكوري)) ونقده)
مجموعة مف األكاديمييف العرب ،الفمسفة و ّ
ص.25

~ ~ 136

مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
األنثوية في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) تموقعت
أف ال ّذات
ّ
يتّضح مف خبلؿ ىذا الجدوؿ ّ

حرر مف كؿ القيود (األـ).
بيف الخضوع لآلخر (األب) ،واالحتجاج عمى الوضع القائـ (مريـ) ،والتّ ّ

مرد
لمسمطة
امتثمت مريـ ألعراؼ المجتمع التي تمزـ الفرد والفتاة
ّ
خاصة بالخضوع ّ
ّ
األبوية وعدـ التّ ّ

عمييا.

النص المفعـ بالحزف واأللـ
تتموقع ال ّذات
مرد في ىذا ّ
ّ
األنثوية بيف االستسبلـ واإلدانة والتّ ّ

خصية البطمة
حرر حينا آخر ،حيف تتجاوز مريـ ال ّش ّ
واألسى حينا ،وفضح المسكوت عنو والتّ ّ

السجائر ،فيي ىنا تمثّؿ ال ّذات التي تيوى
العادات والتّقاليد،
وتتمرد عمى العرؼ بشربيا ّ
ّ

القيـ والقوانيف
السمطة و ّ
ك ّؿ عصياف لمفكر والطّبع ،وتأبى االمتثاؿ لؤلوامر ،كما ال تمتزـ بأحكاـ ّ
والعقائد

واألعراؼ،

ويقوؿ

"ألبير

كامو"

عف

ال ّذات

المتمردة
ّ

ىي:
ّ

«اإلنساف

شخص
الذّي يقوؿ ال .ولكف رفضو ال يعني اإلنكار التّاـ والمطمؽ ( )...إذف ،ىو ال ّ
ولما كاف األمر كذلؾ ،فيدفو
الذّي ال يتجاوز الواقع بسبب قسوة الظّروؼ التّي تتح ّكـ فيوّ .
جزئية في ىذا الواقع».1
تغييرات ّ
ىو إحداث ّ

مرد عمى األعراؼ والتّقاليد ،وتحرير نفسيا مف قوى القير واالستبلب
فقد حاولت مريـ التّ ّ

إنسانيتيا ،تقوؿ« :أخذت سجارة وأشعمتيا ،شعرت بد ّخانيا يتغمغؿ في صدري ،أنفثتو
شوىت
ّ
التي ّ

اختيا ار أف أكوف
مكدسا بداخمي .ليس
ىما قديما
ّ
ّ
في ظالـ غرفتي ،وكأ ّني أخرج معو ّ
السجائر ىي التي اختارتني لتتقاسـ معي لحظات الوحدة والجفاؼ
مف المد ّخنيف ،لكف ّ
بالنسبة لممرأة في المجتمع الجزائري ىو خرؽ
التي كانت تالزـ ّأيامي»،2
ّ
السجائر ّ
ويعد شرب ّ
لتعاليـ ال ّديف وتقاليد المجتمع.

تمردا آخر مارستو إيناس صديقة مريـ عمى العرؼ يكمف في ىروبيا
وفي اآلف ذاتو نجد ّ

بأية طريقة ،أف أركب ّأوؿ قارب جنوف
أتحرر ّ
عمي أف ّ
مف بيت أىميا بسبب قساوة والدىا« :كاف ّ
)1

محمد يحياتف ،مفيوـ التمرد عند ألبير كامو وموقفو مف ثورة الجزائر التحريرية ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر

ط ،1984 ،1ص.04

)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .34
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
أف ال وجود لج ّنة عمى األرض ما دامت
تخيمتو سيكوف ج ّنة ،ولـ أعمـ ّ
يحممني إلى مكاف آخر ّ

تحمؿ في أحشائيا وحشا بوجو بشر [ ]...تخطّيت عتبة الباب وشعرت باالنتصار ،لـ أكف أعمـ
حتّى عمى ماذا انتصرت بالتّحديد».1
وقد باء ىذا التّمرد بالفشؿ حيث عادت إيناس إلى بيت أىميا في اليوـ التّالي برفقة دحماف
صاحب المطعـ الذي أنقذىا مف آفة االنحراؼ ،تقوؿ إيناس عف أبييا« :رمقني بنظرة حقد تحمؿ
بركانا مف الغضب ،قبؿ أف يرفع يده عم ّي تسمّمت بسرعة إلى المنزؿ ،دخمت غرفتي وأقفمت الباب
أف والدي لف يقتمني
أمو لـ يخرجا مف المنزؿ حتّى تأ ّكدا مف ّ
بالمفتاح ]...[ .لكف دحماف و ّ

عمى األقؿ.2»..

مرد عمى المجتمع والعادات والتّقاليد
تمثّؿ إيناس في البداية بيروبيا مف المنزؿ حالة التّ ّ

عامة تتسمّط عمى الوجود وال ّذات
السمطة
تقوض ّأية صورة ّ
ّ
و ّ
ثقافية رمزّية ّ
األبوية ،فيي بيذا ال ّشكؿ ّ
ثانية
كبمت بيا المجتمعات المرأة ،لتعود ّ
والجسد والواقع ،فالمنزؿ ىنا كاف رم از لك ّؿ القيود التي ّ
لمسمطة التي رفضتيا بفعؿ عودتيا إلى المنزؿ.
إلى حالة الخضوع ّ

تحررت مف قيد الفحولة
تصور دييية لويز تقويضا آخر يكمف في
ّ
شخصية األـ التّي ّ
ّ

يمية ،حسب ما أوردناه
الصمت وتعيش في عالميا الخاص وحيدة مع كأسيا وسيراتيا المّ ّ
واالنكسار و ّ

في الجدوؿ اآلتي:

الخضوع

التّمرد

مريـ

السكير.
لؤلب ّ

عمى

إيناس

لقسوة األب وجبروتو.

العرؼ

بشرب

مف العادات.

عمى العرؼ بيروبيا مف منزؿ العائمة متّجية
إلى الجزائر العاصمة.

 )1دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .74 – 73
)2

السجائر،
ّ

حرر
والتّ ّ

المصدر نفسو ،ص.76

~ ~ 138

مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
األـ

ل ّمزوج المستبد.

الرقص في الحانة
عمى المجتمع بشرب الخمر و ّ

الرجاؿ.
وال ّذىاب في المّيؿ
ّ
لتسمية ّ

قافية بيف الخضوع والتّمرد.
الجدوؿ رقـ :02
المرجعية الثّ ّ
ّ

األنثوي
الصوت
ىناؾ صراع ضمني بيف حضور صوت المرأة ّ
ّ
وغيابو ،إذ ال يتـ حضور ّ

السكوت الذي داـ طويبل انفجا ار غير متوقّع
السكوت عنو ،ولقد ولّد ىذا ّ
مرد عمى الواقع أو ّ
إالّ بالتّ ّ
حركت سكونو ،فالمرأة «تريد أف تتد ّخؿ في ك ّؿ شيء ،أل ّنيا محرومة
نتيجة ظروؼ قيرّية ّ
الغياب
ليتحوؿ وجودىا مف صمت إلى صوت
مف أف تفعؿ ذلؾ»،1
يجسد مفارقة الحضور و ّ
ّ
ّ

النيابة
بتغير موقؼ المرأة مف الوضع الذي عرفتو منذ زمف مف ّ
وىو ما يمكف أف نربطو ّ
تولييا الحديث.
عنيا ،إلى تأكيد وجودىا بنفسيا مف خبلؿ ّ

وعمى ىذا األساس يحضر صوت المرأة في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) مف خبلؿ لغة
النصي ال ّذكوري ،واستبدالو بخطاب جديد يراعي العبلقة
النص ،ووفؽ خطاب تفكيكي لمممفوظ ّ
ّ

السمطة.
الرواية ىي التي تممؾ ّ
بيف المّغة واألنثى ،تكوف فيو مريـ بطمة ّ

اخمي
تمثّؿ رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) مرحمة اكتشاؼ ال ّذات ،أو مرحمة االنعطاؼ ّ
الد ّ
يوية ،فأنشأت
األوؿ عمى البحث عف ال ّ
ّ
المتحرر مف االعتماد عمى اآلخر ،وقد رّكزت في المقاـ ّ
الخاصة بمعزؿ
النابعة مف التّجربة
طورت فييا فكرة الكتابة
بيذا ال ّشكؿ تجربة
المتميزة ّ
ّ
ّ
ّ
نسائية مستقمّة ّ
وتـ اعتماد المّغة والكتابة الستخدامات جديدة طرحا وتركيبا.
عف القوى المعيقة ّ

المؤسسة):
األمازيغية ،اآلخر /
 /2تقويض التّاريخ (الذّات /
ّ
ّ
تصور حدثا
الرواية منذ زمف ،حيف كانت
التّاريخ أحد المواضيع التي اشتغمت عمييا ّ
ّ

ائي صائغ ،مبني عمى معطيات التّاريخ ،مع مزج ذلؾ الحدث
مف األحداث التّار ّ
يخية بأسموب رو ّ
الصمت
الرواية المعاصرة أخذ التّاريخ مجرى آخر ،حيث أصبح «حفر في ّ
بالخياؿ ،لكف مع ّ
)1

العالمية لمكتاب ،بيروت ،ط ،1993 ،1ص.42– 41
الدار
حميد لحميداني ،كتابة المرأة مف المونولوج إلى الحوارّ ،
ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
1
الرواية تحكي
لممنسي
والخواء ومساءلة لممتاىات المم ّغزة واصغاء
ّ
وتوجو لممختمؼ»  ،أصبحت ّ
ّ
السمطة« ،تكتب
يخية لـ يذكرىا التّاريخ ،أو أحداث تار ّ
عف أحداث تار ّ
تـ تزييفيا وفؽ ما يخدـ ّ
يخية ّ

السمطة ،وتذىب
تاريخ المقموعيف الذيف ال يكتبوف تاريخيـ ،رواية تنأى عف
ّ
ثنائية ال ّنصر و ّ

الممزؽ والمتداعي والمعنى
ثنائية االغتراب اإلنساني والبحث عف المعنى ،كي تحاور
إلى
ّ
ّ
الرواية ىو بحث اإلنساف عف معنى ال يصؿ
المرغوب اليارب أبداّ ،
كأف المعنى الذي تقصده ّ

أف البحث في ذاتو ىو اليدؼ األخير».2
إليو ،ذلؾ ّ

األدبية (التّاريخ) المتخمّمة
ورواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) نموذج لظاىرة األجناس غير
ّ

وقصة
الربيع األسود
لمرواية عمى ّ
ّ
حد تعبير مخائيؿ باختيف ،حيث مزجت فييا الكاتبة بيف تاريخ ّ
ّ
الفتاة مريـ.

اسية
ففي الوقت الذي كانت تحاوؿ فيو مريـ تجاوز محنتيا واالنشغاؿ بالحياة ّ
الدر ّ

تتعرؼ
والمشاركة في المظاىرات ،لممطالبة بتحقيؽ العدالة
االجتماعية في ّ
ّ
حؽ منطقة القبائؿّ ،

يتزوجاف بعدىا ،وتشاء األقدار
ىناؾ عمى عمر ال ّشاب الوسيـ المناضؿ
الوطني الذي تتعمّؽ بو و ّ
ّ
الدماغ أودت بحياتو.
مرة أخرى إلى مركب األحزاف ،حيف أصيب عمر برصاصة في ّ
أف تعود بيا ّ
االجتماعية المتمثّمة في اعتداء األب عمى ابنتو
القضية
الرواية
ّ
ّ
ّ
يتعدى موضوع ّ

يخية
(زنا المحارـ) إلى
الربيع األسود فيي لحظة مف المّحظات التّار ّ
ّ
القضية الوطن ّية المتمثّمة في ّ

امية ،وىي في حقيقة األمر امتداد لربيع  ،1980تقوؿ عنيا مريـ« :المّحظة التي كانت تكتب
ّ
الد ّ
الدـ [ ،]...كنت أريد بدوري صناعة التّاريخ ،أو حتّى التّسمّؿ إليو عبر
التّاريخ بأحرؼ مف ّ

بالدخوؿ عبرىا ،إف لـ تكسرىا  ...لكف في نياية المطاؼ
ال ّنافذة فمـ تكف األبواب لتسمح لممرأة ّ
عمي الكدمات فانشغمت فقط باستيعابيا.3»..
لـ أدخؿ ال مف ال ّنافذة ولـ أكسر األبواب ،انيالت ّ

)1
لمدراسات والنشر ،بيروت ،ط1994 ،1
ميشاؿ فوكو ،المعرفة والسمطة ،تر :عبد العزيز العيادي ،المؤسسة الجامعية ّ
ص.72
)2
)3

دراج ،الرواية وتأويؿ التّاريخ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2004 ،1ص.84 – 83
فيصؿ ّ
دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.46
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الدـ الذي ساؿ أثناء المظاىرات العارمة التي شيدتيا منطقة القبائؿ
تذكر مريـ كممة ّ
حد قوؿ (ىومي
في سنة  ،2001لئلصرار عمى تحقيؽ ثماره ،وال ّشعب التّابع يمكف أف يتكمّـ عمى ّ
الممزقة
بابا) ،)1949( homi k. bhabha فيذا الفضاء وحده ىو مف يمنح «لمذّات
ّ
أف تتصارع في العالـ ما بعد الكولونيالي» ،1لقد أعمف س ّكاف المنطقة عف رفضيـ لموقؼ
المتمسكيف
الناطقيف بيا و
المؤسسة مف
يغية ،وكذا القمع الذي مارستو عمى ّ
اليوية األماز ّ
ّ
ّ
ّ
السمطة
بيا ،والمناضميف مف أجميا ،وىو ما أطمؽ عميو فوكو بػ :صراع ّ
ضد أشكاؿ اإلخضاع ّ /

مولية.
السمطة
الفردية وال ّش ّ
ّ
الس ّ
ياسية فيي شكؿ مف أشكاؿ ّ
أو البنية ّ

الرسمي
السابؽ نجد ّ
واذا عدنا إلى المقطع ّ
أف دييية لويز قامت بتقويض التّاريخ ّ

بيويتيـ ىذا مف جية ،ومف جية أخرى
الذي سكت عف نضاؿ الجزائرّييف مف أجؿ االعتراؼ ّ
جراء الييمنة ال ّذكورّية ،حيث تقوؿ مريـ
تحاوؿ تصوير التّيميش الذي تعيشو األنثى مف ّ

تود أف تكوف أحد ىؤالء األبطاؿ الذيف يكتبوف التّاريخ بدميـ ،وبالتّالي ولكونيا امرأة
بأنيا كانت ّ
ّ

الناس ،يصعب عمييا تحقيؽ أمنيتيا في المشاركة
فيي محاصرة
بالمحرمات ،والتّقاليد ،وأعيف ّ
ّ
الفعمية.
ّ

الربيع األسود عاـ  ،2001حيف تقوؿ« :كاف ربيع  2001فصؿ
الرو ّ
ائية ألحداث ّ
تعود بنا ّ

المرة
الحب والورد والجماؿ ،الفصؿ الذي تنتعش فيو القموب بعد شتاء الجفاء ..لكف ىذه ّ

الدـ الذي ساؿ كثي ارً دوف أف نفيـ تحديداً
بالتّحديد كاف مختمفاً ،لـ يحمؿ في ثناياه سوى األلـّ ،

2
تتحوؿ
كيؼ
اطنوف
و
الم
يجيميا
ة
خفي
أمور
ئما
دا
ىناؾ
،
السبب مف ذلؾ ،وال مف كاف وراءه»
ّ
ّ
ّ

مشادات عنيفة مع أعواف األمف وال ّشرطة؟ كيؼ يقبؿ الوطف الحامي
ممية إلى
ّ
الس ّ
تمؾ المظاىرات ّ

مسمـ بيف المواطنيف عمى قتؿ أمؿ ال ّشباب في العيش الكريـ؟
و ّ
الضامف ل ّ


أكاديمي ىندي ،أستاذ األدب األمريكي في جامعة ىارفود.

Ftançois Cusset; French theory, Les mutations de vie intellectuelle aux Etats-Unis Ed

)1

Paris, La découverte, 2005, P156.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
حقيقيا
الحيوية ومزى ار بالورود واأللواف ،لـ يكف ربيعا
ّ
لـ يكف ربيع  2001مفعما بالحياة و ّ

ويتحوؿ مف أجمؿ
يغير مف حمّتو ىكذا،
لمربيع أف ّ
ّ
ذا نسيـ عميؿ ،تتساءؿ مريـ« :كيؼ يمكف ّ

طبيعية إلى ظاىرة
يتغير مف ظاىرة
الفصوؿ إلى بركاف ّ
ّ
الرماد؟ أف ّ
مدمر ال يخمّؼ وراءه سوى ّ

1
داميا ،ربيعا حزينا ،ربيعا
الربيع»  ،كاف ربيعا ّ
ّ
بشرية بأسوأ كوارثيا الممكنة؟ ىكذا كاف ذلؾ ّ

عـ فيو القتؿ ،وال ّدـ ،والخراب.
ّ
مأساويا ّ

لـ ُيحدث ىنا ربيع  2001تفكيكا وتقويضا عمى مستوى التّاريخ الجزائري المعاصر المزّيؼ

ألنو ما حدث
وّ
الدامي فقط ،بؿ أحدث تفكيكا وتقويضا آخر عمى مستوى الكممة ومدلولياّ ،

لـ يكف ربيعا تنبثؽ منو الحياة ،واّنما كاف خريفا أسقط أوراقو في متاىة الظّبلـ الذي ال نور
المؤسسة
السماع إالّ لطرؼ واحد ىو
ّ
لو ،أو في متاىة شتاء غاضب يمطر دما ،ال يريد ّ

السمطة الجزائرّية فشمت في تحقيؽ مطالب المواطنيف ،الذيف ذىب دميـ
بأجيزتيا ،ويعترؼ ّ
بأف ّ

الربيع األسود
ىباء منثورا ،وىـ يحاولوف ّ
الربيع في نفوس الجزائرييفّ ،
ألف ّ
بث روح ّ

قضية ك ّؿ الجزائرّييف.
قضية س ّكاف منطقة القبائؿ فقط ،بؿ ىو ّ
ليس ّ

في

الربيع األمازيغي
وتشاء الصدؼ أف تعرؼ منطقة القبائؿ ربيعيف
ّ
دامييفّ ،


الربيع األسود في  ،2001ىما ربيعاف سادىما الحزف والمآسي واألوجاع
 1980و ّ

واإلصرار كذلؾ عمى االعتراؼ باالنتماء المسكوت عنو ،ورفض االستبلب بك ّؿ أشكالو (التّاريخي،
غوي.)...
و ّ
اليوياتي والثّقافي ،والمّ ّ
)1

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص 52ػ ػ .53



أطمؽ ىذا المصطمح عمى حركة احتجاجية واسعة ذات طبيعة ثقافية شيدتيا مدينتي تيزي وزو (وسط شرؽ) والجزائر

اليوية والثقافة األمازيغية التي تـ طمسيا منذ زمف
العاصمة بيف مارس/آذار وأبريؿ/نيساف  ،1980تيدؼ إلى استعادة
ّ
بعيد .ينظر ،الجزيرة  /قسـ أحداث ووثائؽ" ،الربيع األمازيغي بالجزائر ..حراؾ مف أجؿ اليوية"
16:00 ،2019/5/16 ،/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/3/16سا.


أطمؽ ىذا المصطمح عمى المشادات العنيفة التي عرفتيا منطقة القبائؿ بيف قوات األمف الجزائرية والمتظاىريف خبلؿ

الفترة الممتدة بيف أفريؿ 2001ـ وأفريؿ 2002ـ ،وكانت إحصائيات األحداث أنو أكثر مف  126وفاة و 5000جريح
و 200معوؽ مدى الحياة .ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،أحداث القبائؿ/https://ar.wikipedia.org/wiki ،
16:02 ،2019/5/16سا.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
بالربيع الجميؿ ،ويرمز إلى القتامة ،ىكذا يضيع الجماؿ «ليفسح
ّ
الربيع األسود الحمـ ّ
يبدد ّ

الرغبة في حياة
اىية والقير ،ليذا بدت ىذه ّ
الطّريؽ أماـ الكر ّ
الدالالت ،تم ّخص قمؽ اإلنساف بيف ّ

(ربيعية) وبؤس واقع يقيره ،ويحيؿ رغبتو إلى نقيضيا» ،1وىو ما يوحي إلى اضطراب
جميمة
ّ

فوتت
العبلقة
اإلنسانية بيف ال ّذات واآلخر ،المتمثّمة في عبلقة ال ّذات األماز ّ
ّ
يغية بالمؤ ّسسة التي ّ
اليوية ،وحاربت تحقيؽ االنسجاـ والتّوافؽ
عمييا فرصة المصالحة مع الوطف والمواطف والتّاريخ و ّ

السمـ واألماف.
و ّ

المنسية ،والتي ظمّت
الربيع األسود ضمف التّواريخ
ّا
كاف التّاريخ
ّ
مصر عمى إدراج ّ

الصدد« :أجؿ ال ّنسياف
الساردة في ىذا ّ
السوداء تناـ عمى أسرار غامضة ،تقوؿ ّ
مثؿ الصناديؽ ّ

نسي أف يكتب عف األبطاؿ الذيف سقطوا
حية،
يدوف مف الطّاغوت ومف ّ
الض ّ
نسي التّاريخ أف ّ
ّ
ّ
نسي التّاريخ في طريقو إلى المجد المزعوـ
وأيدييـ ال تحمؿ سوى أحالـ تنتحر معيـ...
ّ

سمية آنذاؾ عف األحداث ،رصاص
أف
الر ّ
يرثي القتمى "عف طريؽ الخطأ" مثمما أ ّكدتو التّقارير ّ
ّ
وحشي لك ّؿ مف وقعت
حي في الظّير ،أطراؼ رجاؿ تسقط عمى مرأى الجميع ،تعذيب
ّ
ّ
عميو أيدييـ ،ك ّؿ ذلؾ لـ يكف عف طريؽ الخطأ.2»..

السمطة عمى شباب منطقة القبائؿ ،وفضحت الطّرؽ
ذكرت مريـ األساليب التي مارستيا ّ

الربيع
تـ المّجوء إلييا لقمع المتظاىريف ،مف تعذيب وقتؿ
ّ
ّ
ووحشية« :ما يزاؿ ذلؾ ّ
الدنيئة التي ّ

أف ال ّنسياف اجتاح ذاكرة التّاريخ ،وذاكرة ىذا الوطف
محفو ار في ذاكرتي ألسباب كثيرة ،مع ّ
الربيع الذي بدأت
الذي يطوي عمى عجؿ أوراؽ خيباتو الكبرى؛ خوفا مف المواجية [ ]...ذلؾ ّ

تسوؿ لو نفسو بطمب
فيو معالـ الخراب والفوضى تجتاح المنطقة ،الموت المجاني يطارد ك ّؿ مف ّ

الحرية ،ك ّؿ مف يرفض الظّمـ مأوى وال ّنفاؽ لباسا [ ]...أسبوع واحد يحصد
حقّو في الكرامة و ّ

)1
)2

ائية عر ّبية) ،ص.105
ماجدة حمود،
إشكالية األنا واآلخر (نماذج رو ّ
ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
يتفرجاف عمينا كيؼ نرثي موتانا
أكثر مف خمسيف قتيال ،والوطف والتّاريخ بقيا عمى اليامش ّ

الخيانات مثمما كاف عمر يقوؿ».1
الصمت ،أكبر ّ
وحدنا  ..أجؿ كاف ّ

السمطة تّجاه مظاىرات ال ّشباب
وتشير الكاتبة إلى موقؼ المثقّفيف الجزائرييف مف ّ
رد فعؿ ّ

باليوية والمّغة
التي سارعت إلى إعطاء األوامر بإجياض الحمـ الكبير في رفع التّيميش ،واالعتراؼ
ّ

يتفرجاف عمينا كيؼ نرثي موتانا وحدنا  ،"..فعاشت
األماز ّ
يغية" ،والوطف والتّاريخ بقيا عمى اليامش ّ
وكأنيا ليست جزءا مف جسد الجزائر.
تامةّ ،
المنطقة حزنيا وحدىا في عزلة ّ

ىي اليفوة التي نرتكبيا ،نحاوؿ التستّر
نسج ّؿ إدانة ّ
قوية لم ّذات ،في قوؿ مريـ« :ىذه ّ
نتخبط في العالـ الثّالث ..مازلنا نرى
إف األمر ال يعنينا ..لذلؾ مازلنا
بالصمت الجباف ،ونقوؿ ّ
ّ
ّ

وكأف شيئا
ونمر
نحرؾ ساكناً ..مازلنا نرى الجثث تسقط أمامنا
الظّمـ يتغذّى ويتع ّ
ّ
ّ
شى بيننا وال ّ
السبب ،وال مف وراء
لـ يكف،
وكأف ىذه ّ
ّ
الدماء ليست دماء جز ّ
ائرية تسيؿ مف دوف أف نعرؼ ّ

2
ثـ طويت
الكثيؼ،
اد
و
الس
ـ
وخي
ماء،
الد
وسالت
باب،
ش
ال
تظاىر
حدث،
ما
حدث
.
ك ّؿ ىذا الخراب»
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الخفية
وتـ االنتقاؿ إلى صفحة جديدة في صمت رىيب ،وال نكاد نعرؼ شيئا عف األيادي
ّ
ّ
الصفحةّ ،

ىي مواعيدنا مع التّاريخ
حركت تمؾ اآللة
ّ
التي ّ
الوحشية في  ،2001لماذا؟ وكيؼ؟ ومتى؟ ىكذا ّ
نور ونار ورماد.
وىي الفكرة نفسيا التي نبش فييا الفبلسفة أمثاؿ" :كارؿ ىانريؾ ماركس Karl Marx
( ،)1883 - 1818وأرتور شوبنياور ،وسيغيسموند شمومو فرويد ،وفريديريؾ نيتشو"
الموحدة موضوعا
تحس بػ« :حاجة إلى اليروب مف قيود الذّات
الذيف ّ
ّ
تحدثوا عف ال ّذات التي ّ

3
مقيدة ،بؿ تذىب
ميما
ألف ال ّذات في ّ
الزمف المعاصر لـ تعد ّ
ّ
ومتكررا ،في ىذا القرف» ّ ،
ّ
أساسيا ّ

الفمسفي
بحثا في األعماؽ ،والكشؼ عف المجيوؿ ،وتجاوز الطّروحات الكبرى فيذا االنبثاؽ
ّ

)1
)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص  58ػ ػ .59
المصدر نفسو ،ص 49ػ ػ .50

اليوية (في التأسيس...
السؤاؿ عف
اليوية
اليوية:
 )3البشير ربوح" ،فرش معرفي لسؤاؿ
ّ
الطفولية ...نزعة ار ّ
ّ
ّ
ّ
تكاسية" ،كتاب ّ
النقد ...والمستقبؿ) – لمجموعة مؤلفيف ،ص.15
وّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
كاف قريبا مف فكر "دييية لويز" الذي يدعو إلى تفكيؾ ال ّذات والغوص في باطنيا« :أجؿ
الصمت
الصمت
ّ
وكأف شيئا لـ يكفّ .
الصمت ،أكبر الخيانات مثمما كاف عمر يقوؿ .التزمنا ّ
كاف ّ

الصمت الذي يولد
الجباف الذي نحتمي وراءه كمّما شعرنا بالخطر ،صمت الالّمباالة التّامةّ ..

نرمـ بيا قبور موتانا
مف الخوؼ ،اجتاح الذّاكرة ولـ يعد ىناؾ اليوـ سوى كممات منقّمة ّ

كمّما حمّت ذكر رحيميـ ،وقبؿ نياية اليوـ يدخؿ ك ّؿ م ّنا إلى منزلو عمى عجؿ حتّى ال تطارده
الذّكرى ،نخاؼ حتّى أف نتذ ّكر..
أف الخوؼ سيطر عمى أبسط حركاتنا؟ لـ نتم ّكف يوما مف محاربة ذلؾ الخوؼ
كيؼ ّ

بالخيانة؟
الذي يسكننا ،يأكؿ ويشرب مف دمنا ..كيؼ حدث ك ّؿ ذلؾ؟ وكيؼ انتيى؟ وكيؼ رضينا
ّ
لـ أعد أعرؼ أجوبة ألسئمتي التي تطرح نفسيا بإلحاح.1»..

لمنقد ال ّذاتي الذي تمارسو مريـ في ىذه الفقرة ينضوي تحت فكرة سمطة
والمعجـ المّغوي ّ

الرحيؿ ،ال ّذكرى ،الخوؼ ،الخيانة
الصمت ،بحكـ ورود كممات مف قبيؿ
ّ
ّ
(الصمت ،البلّمباالةّ ،

متأزـ يعيشو الجزائرّيوف
األسئمة ،)...وختمت نقدىا بجممة مف األسئمة لتنزع المّثاـ عف واقع ّ

السؤاؿ وكسر البداىة أو االمتثاؿ لميقيف
ولتؤكد عمى
منذ زمف طويؿ مف جانب،
ّ
ّ
أىمية ثقافة ّ

يخصب الخياؿ
وتعدد اإلجابات
ألنو يحتمؿ أكثر مف إجابةّ ،
فالسؤاؿ يفتح عمى احتماالت ّ
عدةّ ،
ّ
ّ

ويثري المعرفة ويدخؿ الفكر في فضاءات جديدة جرى تحاشييا ،ومجمؿ ىذه األسئمة تفصح
متقدمة في الوعي دوف أف يسبؽ
لمربيع األسود ،وتعتيـ إدراؾ
الخمفية ،وال حركة ّ
ّ
عف رؤية ضب ّ
ابية ّ
تشكيميا وانبثاقيا سؤاؿ.

المطبؽ ،والخوؼ
الصمت
ّ
أف أخطر المواقؼ عمى اإلطبلؽ ىو ّ
وأبرزت الكاتبة ّ
الحياد ،و ّ

أي سؤاؿ
الرأي ،حيث تواطأ الجيؿ والتّخمّؼ واالستبداد لقمع ّ
الجارؼ مف ّ
السؤاؿ ،والتّعبير عف ّ

العارية
الزمف يجب أف يمضي حتّى نمتفت إلى الوراء لنواجو الحقيقة
أو وجية نظر« :كـ مف ّ
ّ

بالدماء بيذه البرودة وال ّنذالة؟ لك ّؿ م ّنا في ال ّنياية نصيبو
ليذا الوطف؟ كيؼ نطوي أوراقا مم ّ
طخة ّ
)1

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .59
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
قضية
المسؤولية التي لـ نتحممّيا يوما» ،1وبيذا ال ّشكؿ تداف ك ّؿ ذات جزائرّية ال تعتبر
مف
ّ
ّ

لمرأي المتوارث.
قضيتيا ،وال تنيض ّ
الربيع األسود ّ
ضد تحريـ التّعبير ،وتجريـ أي مخالفة ّ
ّ

السؤاؿ
ّ
وتتبنى الكاتبة لغة التّعرّية – تعرّية واقع المجتمع وواقع المرأة – عبر ّ
تقنية ّ

الداخمي والخارجي حينا آخر ،وفي حوار جرى بيف مريـ وصديقتيا
حينا،
وتقنية الحوار بشكميو ّ
ّ
قصتيا
إيناس ،تطرح الكاتبة
قضية اغتصاب المرأة في مركز ّ
ّ
الدرؾ الوطني ،تحكي إيناس ّ

مع دركي« :اقترب م ّني ،ووضع يده عمى شعري بمطؼ قبؿ أف يجذبني منو إلى صدره ويمصؽ
الصراخ فوضع يده عمى فمي
فمو عمى
شفتي ..حاولت أف أتخمّص منو لكف لـ أستطع ،حاولت ّ
ّ
تعريت
وىمس بأذني - :ال أريد أف أسمعؾ ..إالّ إذا كنت
ّ
تفضميف أف أقوؿ ألبيؾ اآلف أ ّنؾ ّ

الصمت ،لـ أكف أممؾ
السجف ..ابتمعت صراخي وألمي والتزمت ّ
أمامي ،فيقتمؾ ىنا ويتعفّف في ّ
الصمت والخضوع لو.2» ..
غيره في ال ّنياية ،غير ّ

بعدىا أخذىا مف ذراعيا ورماىا عمى األريكة في زاوية المكتب وانتشؿ حزاـ سروالو ،وربط
عيني كي ال أرى ما كاف أمامي ،لك ّنو لـ يترؾ لي الكثير
يدييا إلى الوراء« ،كنت أغمض
ّ
عيني ،جذبني
الضعؼ الذي يراه في
الصامتة ..كاف يتمذّذ بذلؾ ّ
مف الوقت ،ولـ يرحـ دموعي ّ
ّ
وكأف أحشائي ستفرغ ما فييا ،حاولت
مف شعري وأدخؿ عضوه في فمي ..شعرت بالغثياف
ّ

بقوة..
التّخمّص منو ،لكف يده عمى شعري تجذبو ّ
يتحمؿ عضوه
أتمزؽ مف األلـ واإلىانة ،جسدي ال يسعفني ليقاوـ أو
[ ]...كنت ّ
ّ

الدـ الذي ينزؼ
الضخـ المرتمي
عمي ..كاف ّ
الذي تغمغؿ بداخمي بعنؼ ،أو حتّى جسده ّ
ّ
مني ويمأل األرض يخيفني أكثر».3

)1
)2
)3

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.64
المصدر نفسو ،ص.77
المصدر نفسو ،ص.78 - 77
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
السمطة ،تقمع إيناس
لمدرؾّ ،إنو ّ
فممف تشكيو؟ ّ
لمسمطة ّإنو ّ
الدرؾ ،لمعدالة ّإنو العدالةّ ،

الممزقة ،مسحت الجزء الظّاىر مف جسدي
احتجاجيا ،وتسكت صراخيا ،تقوؿ« :جمعت مالبسي
ّ
حتّى ال ينتبو أحد ..فتح الباب وخرج قبمي ليقوؿ كممتيف لوالدي ،أسرعت خطاي ألخرج
الحقيقي..
مف المكاف الذي شيدت فيو الجحيـ
ّ
أتتبع خطوات أبي المتثاقمة ،أشعر بغضبو وسخطو عمى اليوـ الذي ولدت فيو ..لـ ينتبو
ّ

ىمو طبعا ،وكاف بعيدا
لدموعي
ّ
الصامتة وقمبي الذي يتآكؿ مف الحزف ،كاف ذلؾ آخر ّ

1
تتعرض
أف
يتصور حدوث شيء فظيع مثؿ الذي حدث في بضع دقائؽ ،وفي مكتب ّ
ّ
الدرؾّ . »..

ردة فعؿ أبييا وأسرتيا ومجتمعيا كك ّؿ ،الخوؼ مف الفضيحة
إيناس لبلغتصاب وتخاؼ مف ّ

حية
يتسبب االعتداء
الض ّ
الجنسي إلى إصابة ّ
يتحوؿ إلى رعب شديد .وقد ّ
ويمكف ليذا الخوؼ أف ّ
ّ
ويؤدي أيضا إلى حالة
مما ينعكس سمبا عمى
بالتّوتر
شخصيتياّ ،
ّ
العصبي ،واإلحساس باإلىانةّ ،
ّ

الناتجة عف عدـ قدرة الفتاة عمى مصارحة شخص ما ،وبالتّالي
الرغبة في االنعزاؿ ّ
االكتئاب و ّ

حقيقية.
نفسية
معاناتيا بشكؿ
ّ
فردي ودخوليا في أزمة ّ
ّ

حية بذاتيا فتفقد ثقتيا بنفسيا وتعتبر ذاتيا مذنبة ،فآثار االغتصاب
الض ّ
تتغير عبلقة ّ
وقد ّ

مما يؤثّر سمبا
جدا،
حية وخيمة ّ
الض ّ
نفسية ّ
عمى ّ
ّ
خاصة عندما تظ ّؿ حبيسة الكتماف عمى االعتداءّ ،

العصبية ،عدـ الثّقة في اآلخريف ،احتقار ال ّذات).
عمييا (القمؽ،
ّ

ضعؼ والمّوـ ،فػعوض أف تقوؿ« :الجسد
ويمحؽ جسد إيناس بمعاني القرؼ وال ّ

يمر عبر ذلؾ الجسد أو تمؾ األنا ،وما يحطنا
ىو األنا التي ال غنى لي عنيا ،وما نشعر بو ّ

ويحيط بو وما يختمؼ عمينا ويدركو وشارؾ بو ،ويظير استجابات وتفاعالت مع المحيط

قوة ذات
الذي نعيش فيو ،فال يمكف فصمو ككياف مستقؿّ وا ّنما الجسد ىو متداخال معنا ،ويش ّكؿ ّ

2
إف جسدىا يعيؽ مواصمة
فا ّ
عمية كبرى في إمداد حياتنا والمساىمة في العيش فييا»  ،فيي تقوؿ ّ

 )1دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .78

)2
فمسفية ،دار األماف ،الرباط
ثقافية) – مسائؿ
ّ
مازف مرسوؿ محمد ،حفرّيات في الجسد المقموع (مقاربة سوسيولوجية ّ
منشورات االختبلؼ ،الجزائر ،منشورات ضفاؼ ،بيروت ،ط ،2015 ،1ص .41

~ ~ 147

مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ويغيب البسمة عف شفتييا .ىكذا يصبح الجسد «أداة
السعادةّ ،
حياتيا بشكؿ طبيعي ،ويحجب عنيا ّ

عباد في حبؾ نص في التّينئة بمولد بنت
لجمب الذّكور ،حيث تف ّننت البالغة عند ابف ّ

شرة بإخوة
فقاؿ "أىال وسيال
بعقمية ال ّنساء ،وأـ األبناء وجالبة األصيار واألوالد األطيار والمب ّ
ّ
الصراع
يتناسموف بخباء يتالحقوف" .ال مينة لمجسد
األنثوي إذف سوى جمب الذّكور إلى ساحة ّ
ّ

أبوية ،وعف أفاؽ جديدة لتعزيز سمطة "األب الثّقافي"» ،1فالجسد
دافعا عف الفحولة وعف سمطة ّ

صور االجتماعي ىو فضاء مغمؽ صامت كنص مواز لثقافة القمع.
ّ
األنثوي في التّ ّ

اجتماعية شديدة ،ترصد كمماتيا ،وتترقّب حركاتيا
ي المرأة تحت رقابة
ّ
وضع التّاريخ البشر ّ

ىويتيا في ارتباط
وتنظر إلييا عمى ّأنيا ىي المذنبة في ك ّؿ حاالت االعتداء
الجنسي ،وتظ ّؿ ّ
ّ
يتـ تصنيفيا
بالنسؽ ال ّذكوري ،واف حاولت أف تتجاوز ىذا ّ
مستمر ّ
النسؽ بشكؿ مف األشكاؿ ّ

الضياع والحرماف االجتماعي ،تقوؿ نازؾ األعرجي ذلؾ حوؿ تغييب دور المرأة
في منطقة
ّ
االجتماعية
تعد المرأة «عنص ار قمقا وعضوا غير أصيؿ في الكم ّية
في الوسط االجتماعي ،حيف ّ
ّ

العضوية الكاممة في المجتمع» ،2وىو ما شيدناه
عضوا تحت التّمريف ال أمؿ لو في اكتساب
ّ

شخصية إيناس التي ظممتيا األعراؼ والتّقاليد
في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) ،مف خبلؿ
ّ

الدركي ،لكف باعتباره رجؿ فيو المجتمع والمجتمع
والمجتمع ،ومقاييسو
األخبلقية ،واغتصاب ّ
ّ

ىو أعراؼ ال ّذكورة.

تعرضف
أف ّ
الدراسات المعاصرة تفاجئنا بأرقاـ مذىمة لمفتيات و ّ
ونشير إلى ّ
النساء المّواتي ّ

داخميف .ويظير
ودفف التّجربة
الجنسي ،ولـ ييمسف بكممة لسنيف طويمة،
حرش أو االغتصاب
ّ
ّ
لمتّ ّ
ّ
سرىا
رمادىا في يوـ ما دوف أسباب واضحة .فحيف تمتزـ المعتدى عمييا
ّ
الصمت وتخفي ّ

الضرر الذي أُلحؽ
في داخميا ،فيي تجعؿ مف ذاتيا حبيسة قفص التّجربة
القاسية ،وال تعمـ حجـ ّ
ّ
)1
قافية) ،منشورات دار األماف ،الرباط( ،د.ط)( ،د.س)
فاطمة كدو ،الخطاب ّ
النسائي ولغة االختبلؼ (مقاربة لؤلنساؽ الثّ ّ
ص.91
)2
سوية العر ّبية) ،األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع ،سوريا ،ط1
نازؾ األعرجي ،صوت األنثى (دراسات في الكتابة ّ
الن ّ
 ،1997ص.5
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
النفس ،...فالمرأة
باالنييار
بيا .فقد حكمت عمى نفسيا
فسية ،وفقداف الثّقة في ّ
العصبي ،واألزمة ّ
الن ّ
ّ
ّ
ىي موضوع التّبادؿ بتعبير كمود ليفي ستروس 1908( Claude Lévi-Strauss
  )2009الذي يفترض أف تخضع المرأة لمنطؽ العفّة والطّيارة وال ّشرؼ الذي يقضي بالحفاظتـ تسميـ ىذا الجسد
عمى سبلمة الجسد لسبلمة الجماعة ،ويصبح رم از لشرؼ القبيمة المانحة إذا ما ّ

دوف عيوب ،وشرفا لممتمقّي إذا تمقّى بضاعة لـ يمسسيا أحد ،فيو الذي سيعود إليو شرؼ الفحولة
لصيانة شرفو.1
مرة
وصيانة حرمتيا ّ
ّ
ألوؿ ّ
وشرؼ االستفراد باستيبلكيا ّ
يكرميا أو ييينيا باعتباره جسدا «خاضعا ألسس
وعميو لقد أصبح جسد المرأة ىو مف ّ

بالقمعية المّطيفة أو ال ّناعمة .إذ أ ّنيا لـ تنيي
ومقاييس جديدة .تمؾ المعايير التي وصفيا فوكو
ّ

عيدا مف القمع ليذا الجسد إالّ لتبدأ عيدا آخر بوسائؿ جديدة مف اإلخضاع واإلكراه

والييمنة» .2يمثّؿ جسد إيناس ىنا رحمتيا مع الحياة وتعبيا ،وخوفيا ،وقيرىا ،ومعاناتيا
3
مجرد فضاء لئلغواء
ّ
وكأنو «ليس بيد ار لممشاعر وحقال لألحاسيس ومسكنا لمفكر»  ،واّنما ىو ّ

وتطوره وجمالو ،كما يمثّؿ اآلخر
السرد
ّ
وال ّشيوة والمنكرات« ،يمثّؿ الجسد عند األنثى مسار ّ
المذّكر شرارة ىذا الجسد وعنفوانو واشتعالو .فحيف تكتب المرأة تفرغ جسدىا عمى ال ّنص
فعالية
ويتحرؾ وفقا لمشيئة الجسد ورغباتو وايحاءاتو ،وىذا التّوجو يمثّؿ العامؿ األكثر
فينكتب،
ّ
ّ

صية الوحيدة في أفؽ االنفتاح
في التّحويؿ والتّثوير ،كما يمثّؿ الجسد عند المرأة العتبة ال ّن ّ

عدد ،والمساءلة وال ّنقد».4
والتّ ّ

النص واآلخر« ،عالقة نور وظ ّؿ ،ماض
تبقى عبلقة المرأة بجسدىا ،وعبلقتيا بجسد ّ

وتحوؿ وتفاعؿ وقد يمتمؾ ال ّنص
حيز تصادـ
وحاضر ،وصعود وىبوط،
ويتحوؿ ال ّنص إلى ّ
ّ
ّ

)1

ينظر ،ميسوف العتوـ" ،جسد المرأة والدالالت الرمزية :دراسة انتروبولوجية بمدينة عماف (األردف)" ،مجمة إنسانيات

)2

المرجع نفسو ،ص .21

ع ،59جانفي -مارس  ،2013ص.18
)3
)4

لمنشر والتّوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2009 ،1ص.89
عفيؼ فراج ،المرأة بيف الفكر واإلبداع ،دار اآلداب ّ
وآليات البناء) ،ص.142
السرد ّ
السايح ،سرد المرأة ،وفعؿ الكتابة (دراسة ّ
نقدية في ّ
األخضر بف ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
السرد
سمطتو مف خالؿ العناصر المتفاعمة التي يغذّييا الجسد وشحنيا أكثر مف تفعيؿ ّ

حيويتو واغرائو».1
والمحافظة عمى
ّ

يغية المغتصبة
بناء عمى ذلؾ يمكف أف تكوف إيناس بجسدىا المغتصب تمثيبل لم ّذات األماز ّ

المؤسسة ،التي تراعي مصالحيا عمى مصالح المجتمع ،وىو ما يعكس
حقوقيا مف طرؼ سمطة
ّ

المؤسسة كسمطة مسؤولة
الدركي الذي يمثّؿ
فعؿ ّ
اليوة بيف ال ّذات كوطف و ّ
ّ
المؤسسة .وتحدث ىنا ّ
الصراع ال ّذي يعيشو الطّرفاف مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ مأزوما ،وقد دفع
عمى ىذا الوطف ،ويكوف ّ

السمطة «بوصفيا ثقافة لمقمع واالستبداد االستعماري» ،2لتمارس مختمؼ وسائؿ العنؼ
ب ّ

الدركي أسموب التّيديد عمى إيناس بإخبار والدىا
حتّى
تغطي جرائميا ،مثمما مارس ّ
ّ
الراغبة في ممارسة الجنس معو.
ىي المبلمة و ّ
ّأنيا ّ
المؤسسة نفوذىا لتديف ال ّذات
الدركي سمطتو حتّى يديف إيناس ،واستعممت
استعمؿ ّ
ّ

تاريخيا
ثقافية تجمّت
اجية ومنتجا لمفارقات
ّ
ّ
يغية ،فالجسد بيذا ال ّشكؿ يصبح «مرك از لالزدو ّ
األماز ّ
3
أف إيناس التي خرجت مف التّجربة محطّمة
المرجعيات تّجاه الجسد
بتضارب
ّ
ّ
وحريتو»  .غير ّ

4
تقرر أف تحتفظ بالموضوع لنفسيا
«كومة مف
المكسرات ،كومة مف الالّشيء ومضيعة ّ
ّ
لمزمفّ ، »..

حتّى ال يموميا أحد وال ينكشؼ أمرىا إلى أف يصؿ ذلؾ الذي تثور فيو عمى صمتيا ،وت ّرد االعتبار

ؾ بكارتيا....
بالزيت ليموت ألما ووجعا مثمما أحرؽ أنوثتيا وانتيؾ شرفيا وف ّ
الدركي ّ
لذاتيا وتحرؽ ّ

دركيا األسبوع الماضي
يخبر عمر مريـ بفعمة صديقتيا إيناس« :إيناس [ – ]...أحرقت ّ

مغميا حيف كاف يجمس أسفؿ شرفتي منزؿ خالتيا ،بعد أف أرىقتو مواجية
صبت عميو زيتا
ّ
ّ
الدركي برصاصتي
ال ّ
شباب الغاضب .تصوري أ ّنيا أصبحت بطمة ،انتقمت لمراىؽ أصابو نفس ّ

كالشنيكوؼ في الظّير.
)1
)2
)3
)4

وآليات البناء) ،ص.142
السرد ّ
السايح ،سرد المرأة ،وفعؿ الكتابة (دراسة ّ
نقدية في ّ
األخضر بف ّ
يالية ،تر :كماؿ أبوديب ،دار اآلداب ،بيروت ،ط ،1998 ،2ص.324
إدوارد سعيد ،الثّقافة واإلمبر ّ

نقدية) ،ص.7
الرواية ّ
عبد ّ
سائية أنموذجا – (دراسة ّ
الن ّ
النور إدريس ،التّمثّبلت الثّ ّ
قافية لمجسد األنثوي – ّ
دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.78
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
شخص الوضيع
أف إحساسي كاف في محمّو ،كاف ىو نفس ال ّ
[ ]...وثبت فيما بعد ّ
الصراخ
الذي أجبرىا أف تركع أمامو وتقوـ ب ّكؿ ما يطمبو منيا ،دوف أف تجرؤ عمى
ّ

أو المقاومة».1

يغية ،حيث لجأ إلى طرؽ دنيئة
تقتؿ إيناس المعتدي عمييا وعمى مناضمي الثّقافة األماز ّ

تمردت عمى سمطة
األنثوي وأصوات الجزائرّييف .تمثّؿ إيناس ال ّذات
إلخماد صوتيا
ّ
ّ
األنثوية التي ّ
تمردت عمى سمطة الطّمس
القمع التي مارستيا الييمنة ال ّذكورّية مف جية ،وال ّذات األماز ّ
يغية التي ّ
المؤسسة مف جية أخرى.
التي مارستيا
ّ

الرغبة في إثبات ال ّذات األنثوية ،ويترجـ
وعميو يترجـ حضور الجسد في ىذا ّ
النص ّ

النسؽ الثّقافي لممجتمع الذي تنتمي إليو ال ّذات ،وكذا نظرة اآلخر الذي ىو الرجؿ وتمثّبلتو
كذلؾ ّ

تمرد ،تكوف
ليذا الجسد .ىنا ،يتطابؽ تصريح فوكو ّ
بأنو ال توجد عبلقات سمطة إالّ بوجود نقاط ّ

الصراع
المؤسسة ىو مف ولد
مرد عف
تحديدا وسيمة انفجار ،مع قوؿ ال ّذات األماز ّ
ّ
ّ
يغية بالتّ ّ

األمازيغية مف خبلؿ انقبلبيا
جسدتيا الذّات
ّ
وىذا ما يتّفؽ مع لحظة ما بعد الحداثة والتي ّ

وجودية
الصمت ال ّذي ولّد انفجا ار أسيـ في كشؼ رؤية
عمى نظاـ
ّ
قوة دافعة تقاوـ ّ
ّ
المؤسسة ،وىي ّ

منطقية
لمسمطة ،واستبدلتيا بمعطيات
جديدة ف ّككت المعطيات
ّ
ّ
القبمية التي تقوؿ ّ
الصوت ّ
بأف ّ
اقعية عمدت إلى فضح المستور والمزعوـ والوعي بخبايا الحياة.
وو ّ

لممتخيالت
الرئيسية
عمدت دييية لويز في روايتيا إلى لغة الجسد لتصور لنا «المصادر
ّ
ّ

الجنسي تمثّؿ أنا ال ّذات
أنثوية عانت القير
التي يبمورىا» ،2وتعكس واقعا حاض ار بيف ذات
ّ
ّ
وتصرح الكاتبة
يغية التي عانت اإللغاء والتّيميش تمثّؿ ال ّذات الوطف.
خصية وبيف ال ّذات األماز ّ
ال ّش ّ
ّ

أف كتاباتي ال تخرج كثي ار عف حقيقتي وواقعي الذي يحيط
الرموتي"« :أكيد ّ
في حوار مع "حسف ّ
بوضعية المرأة
أىتـ
ّ
بي وأتفاعؿ معو ،ليس ىناؾ أفضؿ مف الواقع المعاش لإللياـ ال أقوؿ أ ّني ّ

)1
)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.72 - 71
النص والجسد والتّأويؿ ،إفريقيا ال ّشرؽ ،المغرب( ،د.ط) ،2003 ،ص.25
فريد ّ
الزاىيّ ،
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ميما إلى جوانب المواضيع األخرى التي تؤثّث
ي ،لك ّنيا تش ّكؿ موضوعا
في المجتمع الجزائر ّ
ّ
1
ساتية
السمطة
السمطة
المؤس ّ
ّ
ّ
األبوية ،و ّ
يومياتنا»  .فرواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) تجسيد لتناقضات ّ

ومساءلة لمواقع ،وطرح لممسكوت عنو.

النص ىي تيمة ىيمنة الذّكورة
أف التّيمة التي سيطرت عمى فحوى ّ
مما سبؽّ ،
ونستخمص ّ

الرجؿ والمرأة
األوؿ ثقافة أب ّ
وية تروـ بتوتّر العبلقة بيف ّ
وقير األنوثة ،عبر مشيديف فاجعيفّ :

سمطوية تروـ بتوتّر العبلقة
سياسية
انية ،والثّاني ثقافة
ّ
ّ
مف خبلؿ األحاسيس والغرائز الحيو ّ
ي
بيف
الرو ّ
المؤسسة كسمطة وال ّذات األماز ّ
ائية ببوحيا إلى ح ّد العر ّ
ّ
يغية كمجتمع ،وبذلؾ تذىب ّ

الجمعية.
الفردية وال ّذات
قيدية لتكشؼ المّبس الذي يحوـ حوؿ ال ّذاتيف ،ال ّذات
ّ
ّ
ودوف حدود ّ

ويكرس صوت
يسكت التّاريخ عف أحداث العنؼ واالعتقاؿ والقتؿ التي ترتبط
ّ
بالمؤسسةّ ،

الميمشيف)
ّ
تتولى ّ
الرواية سرد قصص مف ال صوت ليـ (المقموعيف ،والمضطيديف ،و ّ
السمطة ،فيما ّ

وييمش تاريخ المستضعفيف ويوغؿ في التّيميش
سمطويا
أف المؤرخ يقوؿ قوال
ّ
دراج ّ
ويرى فيصؿ ّ
ّ

المؤرخ عف قولو ،2وبيذا تكوف
الروائي بذكر ما امتنع
ّ
إلى تخوـ التّزوير واعداـ الحقيقة ،وليذا يقوـ ّ

االجتماعية.
الرواية فعبل مف أفعاؿ المقاومة كرد فعؿ لتيميش ال ّذات
ّ
ّ

ىو الوطف الذي كاف يؤمف
تسرد مريـ حدث مقتؿ عمر ّ
بالرصاص في الظّير «ىا ّ
رميا ّ

حد اليذياف يغدر بو بطريقة بشعة ويرميو أماـ ال ّنفايات ،يدعو يموت في صمت غير آبو
بو ّ
حدا ألحالمو في ىذه األرض التي ال ترتوي إالّ مف دماء
الرصاصة التي تضع ّ
بشيء ،تأتيو ّ

أبنائيا» ،3ىكذا انتيت حياتو ،واختفى بصيص األمؿ في حياة مريـ.

)1

حسف

الرموتي،

"قراءة

في

رواية

سأقذؼ

نفسي

أمامؾ"،

 08 ،http://bayanealyaoume.press.ma/أفريؿ .15:24 ،2018

)2
الرواية وتأويؿ التّاريخ ،ص.7 – 6
ينظر ،فيصؿ دراجّ ،
 )3دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.119
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
السوداء
الربيع األسود ،وتستحضر في الوقت نفسو ّأياـ الطّفولة ّ
تستحضر مريـ ّأياـ ّ

حيث تغتصب مريـ في طفولتيا مف قبؿ رمز الحماية واألماف األب ،ويغتصب الوطف
المؤسسة.
السبلـ
ّ
السمـ و ّ
في  2001مف قبؿ ضامف ّ

الدموي« :اختمطت األوراؽ
الربيع ّ
تقوؿ وىي ّ
تعدد المآسي والمكائد التي حدثت في ذلؾ ّ

وتعددت المكائد التي نصبت في ذلؾ الخميس مف شير جواف  ..2001وال ّنتيجة إجياض
ّ
الدـ والخراب ،أبطالو تسمّموا
محاولة إنقاذ ما تبقّى مف ىذا الوطف ،إجياض مع نزيؼ حاد مف ّ
شامؿ
الدمار ال ّ
ليحولوا العاصمة في ظرؼ ساعات إلى كومة مف ّ
بيف المتظاىريف مثؿ األفاعي ّ

1
مرة أخرى صفحة
يخ
ر
ا
الت
ليكتب
،
الخيانة»
مر عمييا فأغرقيا في بحر مف
ّ
ّ
ّ
ّ
وكأف تسونامي ّ

ليتحوؿ األبطاؿ إلى مافيا ومرتزقة
سوداء ليذا الوطف «ك ّؿ العوامؿ كانت مرتّبة بعناية فائقة؛
ّ

غربت العزائـ مف يوميا
وتجعؿ مف المتس ّكعيف والمشاغبيف ضحايا يجب ّ
الدفاع عنيـّ ]...[..

مسمى ..أشرقت في اليوـ الموالي شمس
غربت الثّقة إلى أجؿ غير
واجتاح زلزاؿ الخيبة القموبّ ،
ّ
ترمميا ال المّغة وال دماء الذيف راحوا ضحايا الظّمـ
ّ
الخيانات والخالفات واالنشقاقات لـ ّ

2
ضحيتيا شباب
تتحدث مريـ عف لعبة مجيولة األوراؽ نسجت في الكواليس ،وذىب
والثّائرّ . »..
ّ

ىويتيـ وتغييب لغتيـ.
منطقة القبائؿ ،الذيف انتفضوا ّ
ضد مصادرة ّ

 /3المسكوت عنو وسمطة الموت (الذّاكرة المتعبة):
السكوت عنيا باعتبارىا
قضية أخرى ىي ّ
تطرقت دييية لويز إلى ّ
قضية البلانتماء التي تـ ّ
ّ

تسيئ إلى سمعة الفحولة ،فتفتح دييية لويز دفاترىا لتعيد االعتبار لؤلنثى مف خبلؿ كشؼ مدى
ي عمى احتقار المرأة واستغبلليا.
مكونات المجتمع ال ّذكور ّ
تواطؤ مختمؼ ّ
ار ،تقؼ صامدة
مرة أخرى ،في مواجية مع الحياة التي نالت منيا م ار ار وتكر ا
تدخؿ "مريـ" ّ

مف أجؿ طفميا ،ال ّذي كانت تحممو في أحشائيا ،ليكوف سمواىا في الحياة ،ويحمؿ اسـ والده
)1
)2
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
عية
الرواية لتكتشؼ "مريـ" في ّ
النياية ّأنيا ابنة غير شر ّ
الذي لف يراه أبدا .تتوالى األحداث في ّ

ألنو أصبح في عداد الموتى
لحب لـ ّ
يوما ّ
ّ
يقدر لو العيش طويبلً ،و ّأنيا ابنة رجؿ لف تمتقيو ً

خصية البطمة مريـ ووالدىا البيولوجي ،وتبلـ األـ
امية بيف أـ ال ّش ّ
عية لعبلقة غر ّ
ّإنيا ثمرة غير شر ّ

يدنس
ّأ
ويبر أبوىا ،ويقوـ ال ّ
بأوؿ رجؿ طرؽ بابو ليصوف شرؼ العائمة ،خوفا مف أف ّ
جد بتزويجيا ّ

الناس.
في حالة انتشار الخبر بيف ّ

ائيات ،طريقة جديدة تنتقمف
يمثّؿ ىذا الطّرح
الرو ّ
لقضية العبلقات غير ال ّشر ّ
ّ
عية لدى ّ

ىف عمى الجسد باعتباره
الروائي إلى مرحمة ما بعد التّأسيس ،مف خبلؿ تركيز ّ
فيو بالخطاب ّ
أشد االرتباط ،وال ينطمؽ مف فضاء
أف العشؽ مرتبط بو ّ
«مساحة العالـ ومنبع الحياة ال الموت ،و ّ
الرموز والكتابة سواء كاف جسد امرأة أو رجؿ
االختالؼ ...الجسد مساحة ال
متناىية ّ
ّ
لصياغة ّ

حدث إليو ويحاوره يتخاصـ معو ،فالذّات تعاني مف كونيا ال تتطابؽ
نصا يت ّ
ّ
ألف ك ّؿ جسد يش ّكؿ ّ
مع صورتيا حتّى لو كانت األكثر بياء وجماال ،والمرأة تكتسب بجسدىا ما ال يستطيع ال ّنظاـ

الرمزي الذّكوري تفكيكو وفيمو».1
ّ
دييية لويز في حديثيا عف االنتماء مف واقع ال ّذات مريـ القمقة ،التي تعاني
وعميو ،تنطمؽ ّ

ىويتيا بيف أب حاضر مرّبييا ويحاوؿ
مكوناتيا في تأسيس ّ
مف ضياع مممح ذاتيا وتفاصيؿ ّ

اغتصابيا ،وأب بيولوجي غائب يجيؿ وجودىا ،وبالتّالي كاف منطمؽ الحديث عف االنتماء

الضائعة التي يمكف «أف تتأطّر داخؿ مستوييف اثنيف :فيي تبرز في البداية
ىوية ال ّذات مريـ ّ
مف ّ
ارية ،وعمى مستوى
قيما تستيدؼ الذّات التي تعمؿ عمى إعطائو وحدة واستمر ّ
باعتبارىا موضوعا ّ

المتحدث في شكؿ
الخاصة التي يستعمميا
الرموز
ّ
لغة الحديث ،لك ّنيا تظير مف جية ّ
ّ
ثانية في ّ

2
النسب (األبناء غير ال ّشرعييف) ،ىي مسألة أخرى
خطابو ذاتو ويمتد في خطابو»  .ومسألة ّ

لمدة واحد وثبلثيف عاما
مسكوت عنيا في مجتمعناػ تكشؼ مريـ
أميا ّ
ّ
السر الذي أخفتو ّ

)1
اليوية واالختبلؼ (في المرأة ،الكتابة واليامش) ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء( ،د.ب) ،ط1
الديف أفاية ،
محمد نور ّ
ّ
 ،1988ص .45 – 44
)2

المرجع نفسو ،ص.15–14
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
أميا تق أر جريدة تحمؿ خبر موت أحد الكتّاب يدعى سميماف جودي
وعف طريؽ ّ
الصدفة حيف كانت ّ

أميا ،إذ ترى بيدىا وىي نائمة ورقة قديمة باىتة المّوف
كمية ،تبحث مريـ عف سبب ّ
وتنيار ّ
انييار ّ
الخفية التي جمعت
امية
أخذتيا منيا دوف أف تنتبو ،تتطمّع عمييا
ّ
ّ
ويتبدد الظّبلـ عف ىذه العبلقة الغر ّ

الصحؼ خبر وفاتو.1
بيف ّأـ مريـ وىذا الكاتب الذي تنقؿ ّ

تفرؽ األقدار بينيما ،ويترؾ في أحشائيا مريـ التي صدمت بواقع مأساوي آخر ،فالحياة
ّ

لحب عابر
عية
ّ
لـ تترؾ ليا متنفّسا لمحياة الينيئة ،اكتشفت بعد ك ّؿ ىذا العمر ّأنيا ابنة غير شر ّ

أميا الذي كاف ينتقـ
في حياة أميا ،و ّ
الرجؿ الذي تعمّقت بو ك ّؿ ىذه ّ
أف ذلؾ ّ
السنيف ىو زوج ّ

يوميا بمعاممتو تمؾ ّإياىا.2
منيا ّ

مضي أكثر
ألنيا لـ تعرؼ حقيقة انتمائيا إالّ بعد
تعاني البطمة مريـ قمؽ االنتماءّ ،
ّ
أف ما يش ّكؿ ال ّذات (مريـ) ىو االمتزاج بيف انتماء مزيؼ ألب عاشت
مما يعني ّ
مف ثبلثيف سنةّ ،

معو ،وانتماء حقيقي ألب بيولوجي مجيوؿ ،ليصبح فيما بعد في عداد الموتى ،وىو ما أثّر سمبا
األنثوية  /مريـ في انتمائيا
عمى حياتيا .وحالة ال ّشؾ والحيرة والقمؽ التي عاشتيا ال ّذات
ّ
أو باألحرى غربتيا داخؿ أسرتيا ،ىو نفسو وضع االستبلب الذي عاشتو ال ّذات

يغية  /الوطف في عقر دارىا.
األماز ّ
يغية ،يمنح
وىوية ال ّذات
ائية النتماء ال ّذات
الجماعية  /األماز ّ
ّ
الفردية  /مريـ ّ
ّ
الرو ّ
استحضار ّ

لمحياة معناىا ،مثمما يمنح االنتماء لموطف معاناه ،فقمؽ انتماء ال ّذات مريـ بيف حقيقة مزّيفة وواقع

وىوية غائبة .وىذا التّوازي
ؤسسة متسمّطة
ّ
مؤلـ يعكس قمؽ ال ّذات األماز ّ
يغية الذي ينوس بيف م ّ

الرواية
وىوية ال ّذات
(األنثوية)
الفردية
ىوية ال ّذات
الجمعية (األماز ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
في الحكي عف ّ
يغية) ،أكسب ّ
ميما.
ّ
تمي از ّ

)1
)2
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
األوؿ يعود
ّ
تشغؿ مريـ ذاكرتيا عبر مسمكيف مختمفيف ومتشابييف في آف ،المسمؾ ّ

بنا إلى زمف طفوالتيا ومعاناتيا مف اعتداءات األب عمييا ،وموت أخييا والقاء المّوـ
المؤسسة لجيود
الربيع األسود وثورة ال ّشباب وتشتيت
ّ
عمييا ،والمسمؾ الثّاني يعود بنا إلى زمف ّ

الميمشاف :صوت األنثى وصوت الثّقافة
الصوتاف
ال ّشباب ،والموتى والجرحى ،فيعمو بذلؾ
ّ
ّ

السمب واالضطياد.
األماز ّ
تعرضا لمقير والتّسمّط واالعتداء و ّ
يغية المذاف ّ

الرواية صوت اليامش وصوت المركز ،ثـ أزيح
أظير فعؿ التّذ ّكر الذي بنيت عميو ّ

ثانية:
الربيع األسود مف جية ّ
ّ
الصمت بالبوح عف أوجاع األنثى مف جية ،وطرح مبلبسات ّ
األمازيغية
الجمعية
الذّات
ّ
ّ

األنثوية
الفردية
الذّات
ّ
ّ
سر والدة مريـ.
 -إخفاء ّ

يغية.
 -تغييب الثّقافة األماز ّ

 -االعتداء الجسدي عمى مريـ وايناس.

 -العنؼ المادي عمى ال ّشباب المتظاىريف.

 -اكتشاؼ الحقيقة.

المؤسسة.
 الكشؼ عف تبلعباتّ
 -موت المناضؿ عمر.

 -موت األب البيولوجي.

األمازيغية.
الجمعية
األنثوية والذّات
الفردية
الجدوؿ رقـ  :03التّوازي بيف الذّات
ّ
ّ
ّ
ّ
تقرر مريـ في آخر المطاؼ الخروج إلى ال ّشارع ،والمشي في طريؽ غير معروؼ ،مستذكرة
ّ

قوؿ فرجينيا وولؼ (سأقذؼ نفسي أمامؾ غير مقيورة ّأييا الموت ولف أستسمـ) ،وأنيت روايتيا

بسؤاؿ :ماذا لو ألقت بنفسيا وسط ىذا الطّريؽ الذي ال تعرؼ نيايتو ،وتعثّر جسدىا بيف عجبلت
1
أف البطمة مريـ
مدويةّ .
السيارات؟  .وىو بمثابة صرخة ّ
ّ
الروايةّ ،
يتبيف لنا في األسطر األخيرة مف ّ

صغرىا إلى االنعتاؽ
فقررت أف تدفع بيذه ال ّذات التي أتعبتيا منذ ّ
لـ تعد تستطيع ّ
الصمود أكثرّ ،

قرر أف يتف ّنف
والخبلص برمزّية الموت ،لقد كانت حياتيا كاممة معركة مع «القدر مف يوـ ّ
في رسـ لوحتو الكئيبة» ،2بدءا مف يوـ ميبلدىا إلى غاية وفاة زوجيا.

)1
)2

ينظر ،دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.144
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
تبرز رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) مدى جرأة الكاتبة الجزائرّية عمى مبلمسة المسكوت

السمطة ال ّذكورّية وعدوانيتيا ،فاالنتماء
تذمرىا مف ّ
عنو ،والبوح ّ
بالرغبة في تأكيد وجودىا ،واعبلف ّ

يحدد
ائية ىي بطاقة
أو
لمنص والمبدع ،وكذا لممتمقّي الذي ّ
اليوية التي ّ
شخصية ّ
ّ
الرو ّ
ّ
تتحدث عنيا ّ
قافية التي تقوـ عمى ثبلث دوائر
تتحدد إالّ وفؽ
قافية ،التي ال
ّ
اليوية الثّ ّ
ّ
مف خبلليا بطاقتو الثّ ّ

«متداخمة ذات مركز واحد ،فالفرد داخؿ الجماعة الواحدة ،قبيمة كانت أو طائفة أو جماعة مدينة
متميزة ومستقمّة ،عبارة (أنا) ليا آخر داخؿ الجماعة
ىوية
ّ
(حزب أو نقابة إلخ) ىو عبارة عف ّ

الدائرة ،عندما تكوف في مواجية مع ىذا ال ّنوع
نفسيا( ،أنا) تضع نفسيا في مركز ّ

1
يغية
الرواية مف خبلؿ بحث  /األنا مريـ عف ذاتيا وسعي ال ّذات األماز ّ
مف (اآلخر)»  .وتجمّى في ّ

إلى إثبات وجودىا.

يغية واستطاعت بذلؾ أف تتممّص
ربطت دييية لويز بيف ال ّذات  /مريـ ،وال ّذات  /األماز ّ

ائية تشير
الرقيب عبر التّورّية
الوطنية ،إذ مف يق أر ّ
الرو ّ
ّ
لممرة األولى يعتقد ّ
أف ّ
النص ّ
مف سمطة ّ
يؤدي إلى ىروب
اليوة وال ّ
شرخ في عالقة الذّكر واألنثى وعدـ فيـ رغبتيا ،األمر الذي ّ
إلى « ّ

الرجؿ
سوية» ،2وتيدؼ إلى الكشؼ عف الممارسات
نحو عالقة غير
ّ
ّ
القمعية التي يمارسيا ّ
عمى المرأة.

يتبيف لو ّأنيا كانت توازي بيف معاناة ال ّذات  /مريـ
المتمعف في ّ
جيدا ّ
الروائي ّ
النص ّ

مسؤولية
المؤسساتي ،فصار خرؽ الطّابو
يغية مف القير
مف القير
ّ
األبوي ومعاناة ال ّذات األماز ّ
ّ
ّ

الوطنية التي تحكي
اجتماعية ،وال ّذات
قضية
األنثوية التي تحكي عف
مشتركة بيف ال ّذات
ّ
ّ
ّ
ّ
سياسية.
قضية
ّ
عف ّ

وتمتقي دييية لويز مع أحالـ مستغانمي التي عتبت وطنيا الذي لفظ أبناءه مف حضنو
3
تحمؿ الوطف
ى
األخر
ىي
لويز
ودييية
،
إلى المنفى وال ّشتات لفظا لـ تقبمو الحيوانات ألبنائيا
ّ
)1
الثقافية" ،مجمة فكر ونقد ،المغرب ،ع ،6فبراير  ،1998ص.6
اليوية
ّ
محمد عابد الجابري" ،العولمة و ّ
)2
سوية في مواجية الجسد" ،مجمّة العربي ،ع ،508مارس ،2001ص.134
جياد فاضؿ" ،الكتابات ّ
الن ّ
)3

ينظر ،أحبلـ مستغانمي ،عابر سرير ،منشورات أحبلـ مستغانمي ،بيروت ،لبناف ،ط ،2003 ،2ص.48
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ىوية مواطنييا ،وانتياؾ
ألف
المؤسسة عممت جاىدة عمى طمس ّ
ّ
مسؤولية ال ّشعور بالغربة والمنفىّ ،
ّ
حياة األبرياء ،واستباحة األعراض ،وكتـ األصوات.

وجودية وليس ترفا« ،الكتابة قراءة يط ّؿ منيا الغائب والممتنع ،وما لـ يف ّكر
الكتابة حاجة
ّ

المنفي ،وما لـ يخمّؽ جسدا عمى المحتمؿ والممكف والكائف مف غير ابتداء
اليامشي ،و
فيو ،و
ّ
ّ
الخاصة ،منذ والدتيا إلى عمرىا
الصائر مف غير انتياء» ،1تكتب دييية لويز عف حياة مريـ
ّ
و ّ
أمياػ
الواحد والثّبلثيف ،وتعيد سرد بعض أحزانياّ ،
حبيا الذي لـ يعش طويبلّ ،
السر الذي دفنتو ّ

الصعبة
قرر أف تصوغ ذاتيا وترسـ أوجاعيا بالكتابة ،وتجعؿ منيا ال ّشاىد الوحيد عمى الفترة ّ
وت ّ

مرت بيا منطقة القبائؿ خبلؿ أحداث  .22001تقوؿ مريـ «لف أكتب سوى نفسي ،في حدود
التي ّ

قدرتي عمى الحديث عنيا ،وفي حدود إمكانياتي البسيطة في ترجمة أفكاري ومشاعري في كممات

تم ّخص حقيقة وجودي.3»..
كتابيا ،وليست «ذلؾ الكائف الحكواتي الذي يتقف
وعيا ّ
أصبحت المرأة المبدعة فاعمة تحمؿ ّ

الرجؿ منذ قروف مف تاريخ
الخطاب ال ّ
شفاىي البسيط .ظمّت حبيسة جدرانو تحت وصاية ّ

اإلنسانية الذي لـ يسمح ليا بتجاوز ىذا الحد .لـ تعد ذلؾ الكائف الميمّي الذي مثّمتو شيرزاد
ّ

4
كائنا نيارّيا يمارس الغواية وفضيحة اإلبداع  /الكتابة
في حكايات ألؼ ليمة وليمة»  .أصبحت ّ

النيار« .خرجت مف زمف الحكي إلى زمف الكتابة .مف زمف االمتاع إلى زمف اإلبداع.
في ضوء ّ
5
ائية
أصبحت صوتا مستقالّ
يمتيف فعؿ الكتابة وليست فقط ّ
ّ
الرو ّ
حررت ّ
مادة خاما لمكتابة»  ،ف ّ

الرواية مريـ في الوقت ذاتو
المّغة مف سمطة الفحولة ،وارتمت في أحضاف المتف لتغدو مع بطمة ّ

يغية.
مجسدة أسئمة ال ّذات
األنثوية وأسئمة ال ّذات األماز ّ
ّ
ّ

)1
)2
)3
)4
)5

انية وفاتحة المتعة ،المركز الثّقافي العربي ،بيروت ،ط ،1988 ،1ص.27
منذر عياشي ،الكتابة الثّ ّ
ينظر ،دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص 132إلى .137
المصدر نفسو ،ص 133ػ ػ .134
وفاء مميح ،أنا األنثى ،أنا المبدعة ،ص.22
المرجع نفسو ،ص،ف.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
يسمى
تقنية جديدة في روايتيا ،ىي ّ
ائية ّ
الرو ّ
أدخمت ّ
تقنية الكتابة داخؿ الكتابة أو ما ّ

تقنية جديدة لـ يمارسيا
بالميتارواية ،وىي عبلمة
نصية تش ّكؿ قيمة الوعي بفمسفة الكتابة ،لكنيا ّ
ّ

قنيات التي تسعى إلى تجاوز
ائييف ،الذيف نظّموا كتاباتيـ «ضمف جممة مف التّ ّ
الرو ّ
إالّ القميؿ مف ّ
الروائي الكالسيكي الذي كاف يرمي إلى تحقيؽ اإليياـ بالواقع ،ويمتاز بكونو
التّقميد ّ
الروائي» ،1وكانت دييية لويز
يتـ مف خالؿ الوعي الذّاتي الذي ينطمؽ مف الكاتب في إنتاجو ّ

األدبي
ائيا قد يعرؼ نوعاً مف التّحوؿ
أسسوا مشيداً رو ّ
الرو ّ
ائييف الجدد ،الذيف ّ
إحدى ىؤالء ّ
ّ
الصدد« :ال يتعمّؽ األمر
األوؿ والمبتغى األساس .وتقوؿ في ىذا ّ
وأصبحت الكتابة فيو ىي اليدؼ ّ
بغض ال ّنظر عف جنسو
البشرية،
بالجانب ال ّنسوي ،فالكتابة قبؿ ك ّؿ شيء تجسيد لمّطبيعة
ّ
ّ

أو س ّنو .وال أكتب ألن ّني امرأة ،بؿ أكتب أل ّني أومف بيا ،ليس ألروي مشاغؿ امرأة بؿ ألكتشؼ
األنثوية ،وذلؾ في اعتقادي يمثّؿ
أف كتابتي تعكس طبيعتي
العالـ مف حولي وأتصالح معو .أكيد ّ
ّ

مميزاتيا سواء تعمّؽ األمر
خصوصية ال ّ
جرد مف طبيعتنا ،ولك ّؿ كتابة ّ
ّ
بد منيا ،أل ّننا ال يمكننا التّ ّ

برجؿ أو امرأة».2

تقنية الكتابة داخؿ الكتابة
السرد الكبرى بإدخاليا ّ
قوضت ّ
الرو ّ
يمكف أف نقوؿ ّ
تقنيات ّ
إف ّ
ائية ّ

حد ذاتو
(الميتارواية) ،وىي التي نعني بيا الكتابة عف العمؿ الفني داخؿ العمؿ الفني في ّ

إلي متعة قبؿ ك ّؿ شيء ،أسافر عبرىا
وتقوؿ دييية لويز في تصريح ليا» :الكتابة بال ّنسبة ّ
البشرية ،وأكتشؼ نفسي واآلخريف أكثر مف خالليا.
إلى ك ّؿ المتاىات الممكنة في ال ّنفس
ّ
وتتشبث باألوراؽ
ال شيء أجمؿ مف لحظة أتداخؿ فييا مع الكممات وىي تتدفّؽ مف داخمي
ّ

داخمية رائعة أشعر فقط أ ّنيا
تحررني مف ك ّؿ شيء ،أصؿ مف خالليا إلى نشوة
ّ
إ ّنيا المّحظة التي ّ
شرب أو القراءة ،ال يمكف االستغناء عنيا«.3
ضرورية كي
أستمر في الحياة ،مثميا مثؿ األكؿ أو ال ّ
ّ
ّ

)1

العالمية) ،ص.161
الرواية
ّ
(الرىاف عمى منجزات ّ
الرواية المغاربية ّ
عمري بنوىاشـ ،التجريب في ّ
بشير مفتي" ،روائيات جزائريات ينحزف إلى الكتابة أوالً واألنثى ثانياً" ،مجمة الحياة ،الجزائر ،الثبلثاء 15 ،تشريف األوؿ

)3

الموقع نفسو ،الساعة نفسيا.

)2

 16:56 ،2013سا ،http://www.alhayat.com/Details/562135 ،الثبلثاء  20ديسمر  16:43 ،2016سا.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الكتابة في نظر دييية لويز ىي المتنفّس الوحيد ،ال ّذي يخرجيا مف القوقعة المظممة
المستعصية ،ويقوؿ سعيد يقطيف حوؿ وعي
المتكررة وأمراضو
التّي أدخميا فييا ىذا الوطف بخيباتو
ّ
ّ

النقد ،يمارس الكاتب« :الحكي كإبداع مف خالؿ ترابطو بنقد يتـ عمى الحكي
الروائي بالكتابة و ّ
ّ
((
قصة محكمة البناء)) ،ولك ّنو أيضا ،مف خالؿ
الروائي لـ يبؽ ذلؾ الذي ينتج
نفسو :أي ّ
ّ
أف ّ

عامة».1
وعيا ّ
إنتاجو إ ّياىا ينتج ّ
نقديا يمارسو عمييا أو عمى الحكي بصفة ّ

النقدي إلى دىاليز
لقد دخمت صاحبة رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) ،بوعييا الكتابي و ّ

الصعبة وال ّشبيية بأسئمة
العائبلت المتف ّككة والتّاريخ ّ
المزيؼ ،بالكتابة طرحت الكثير مف األسئمة ّ

اليوية ،واالنتماء ،وىي األسئمة التي شغمت
الفمسفة حوؿ الحياة ،واإلنساف ،والوجود ،والموت ،و ّ
الزمف.
الكتّاب الجزائرييف منذ عقود مف ّ

النص ونسغ
عممت الكاتبة عمى إظيار صورة المرأة الفاعمة والمتكمّمة ،كي تكوف جوىر ّ

تتحداني وتذ ّكرني بحقيقة لـ أممؾ يوما القدرة
خطابيا المّغوي ،تقوؿ مريـ« :ىا ىي كمماتي
ّ
أتعرى بالكتابة
عمى مواجيتيا .ياه ..ما ىذا ّ
السحر الذي تممكو الكتابة؟ كيؼ أستطيع أف ّ

مرة؟
ولـ أفعؿ ذلؾ يوما حتى مع نفسي؟ كيؼ يمكف أف ّ
أقر ىنا بحقيقتي التي أىرب منيا ك ّؿ َ

شة ومف ذاكرتي
لكف في ال ّنياية ،ىؿ
سيتغير شيء بالكتابة؟ ىؿ سأشفى مف حقيقتي الي ّ
ّ
2
تعمؽ ال ّشعور بالمأساة
ائية مف خبلؿ وعييا بالكتابة أف
الرو ّ
العنيدة؟»  .استطاعت ّ
ّ

خصية البطمة ،باعتبار
التي كاف فييا الفقد ،واأللـ ،والحزفّ ،
الدالالت المسيطرة عمى حياة ال ّش ّ

القاموس المّغوي المستعمؿ الذي كاف ذا طابع تراجيدي يحفؿ بالموت وسواد الحياة.

األبوية ال ّذكورّية ،واقتراح رؤية
المبنية عمى نقد الثّقافة
النسائّية بتمؾ
تـ تحديد الكتابة ّ
ّ
ّ
لقد ّ

الخصوصية في أدب المرأة تكمف
أف
ّ
ّ
أنثوية لمعالـ واالحتفاء بالجسد األنثوي ،ويشير الباحثوف إلى ّ

اليومية
األنثوية إلى العالـ ،والى الحياة ،والى األسئمة الكثيرة المطروحة في حياتنا
النظرة
في ّ
ّ
ّ
)1
الروائي الجديد في المغرب" ،مجمة مواقؼ ،لبناف ،ع1993 ،71 – 70
سعيد يقطيف" ،الميتاروائي في الخطاب ّ
ص.191 – 191
)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .16

~ ~ 160

مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
النظرة مرتبطة بأمور عديدة في حياة المرأة (األحاسيس ،والبلّوعي ،والتّاريخ
وقد تكوف ىذه ّ
أف عالـ المرأة وتفاصيمو ،ونظرة المرأة إلى ذاتيا ،والى العالـ
والثّقافة ،)...ونجد رو ّ
ائيات يريف ّ
سائية.
وعبلقتيا بو ،ىو ما يش ّكؿ جوىر الكتابة ّ
الن ّ

ائية منشغمة بموضوع صريح ىو إدانة التّاريخ ،وفضح مضمراتو ومناطقو المعتّمة
الرو ّ
إ ّف ّ

بأف« :الكتابة في نياية المطاؼ لـ تفعؿ
وتعترؼ في بداية الفصؿ الحادي عشر عمى لساف مريـ ّ

شيء الكثير ،غير تخميد ذاكرتي عمى ورؽ قد ينتيي بو المطاؼ في زاوية ال ّنسياف ،مثمما
لي ال ّ
ىو حاؿ ك ّؿ شيء في ىذا الوطف الذي ال يحتفظ وال يحفظ تاريخو .1»..وتضيؼ في موضع
سيستمر مثؿ عادتو
تيتز شعرة منو
يتغير فيو شبر بموتي أو بحياتي ،لف ّ
آخر« :وطف لف ّ
ّ
المضي بمتاىات أكثر تعقيدا ،وفوضى أكثر انتشا ار».2
في
ّ

بأف الكتابة لـ تفعؿ ليا ال ّشيء
الرو ّ
ائية إذف ،مف لعبة الكتابة ،حيف اعترفت مريـ ّ
خرجت ّ

تورطت فيو عبر روايتيا
الكثير ،فانتيت إلى التّبلشي ،وخرجت مف ىذا االشتغاؿ الحكائي الذي ّ

وتحوؿ لعبة الكتابة إلى لعبة الموت.
وىي تقود بطمتيا إلى مقصمة الموت،
ّ

الرواية عمى األدوات التّي صنعت ذاكرة جديدة متخمّصة مف أوزار الخوؼ
اشتغمت ىذه ّ

بالسرد العربي المعاصر مف الخارج
اخمية ونحت
اختارت فييا دييية لويز «تفكيؾ العوالـ ّ
الد ّ
ّ

3
فني يطرح
االجتماعي ،بؿ األيديولوجي أساسا ،إلى ّ
يي عمؿ ّ
الداخؿ المجيوؿ والغائب»  ،ف ّ
السيما في تمؾ المكاشفة لمجموع
الداخؿ إلى الخارج ،ويش ّكؿ الخط العاـ لسيرورة األحداث،
ّ
ّ

يخية التّي تسحؽ اإلنساف الجزائري
المأساوية
التّمفصبلت
ّ
المتمخصة في مجموعة ّ
النكبات التّار ّ
ّ
إنسانيتو.
النيؿ مف
تحت
مسميات مختمقة تيدؼ ّ
ّ
ّ

)1
)2
)3

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.132
المصدر نفسو ،ص،ف.
السرد ،ص.13
محمد معتصـ ،المرأة و ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
المؤسسة وتدينيا ،وتستنطؽ
تستجوب رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػػ :دييية لويز،
ّ

شخصيات عاشت األحداث
نقدية تحتكـ إلى مجريات ال ّربيع األسود ،مف خبلؿ
ّ
الحقيقة برؤية ّ
ودمويتيا ،وتبرز ال ّذات المسموبة مف أبسط حقوقيا في العيش الكريـ
حيثياتيا وبعنؼ الواقعة
ّ
بك ّؿ ّ

مادة دسمة وحمقة وصؿ بيف اإلبداع والحقيقة المسكوت عنيا في المتف
الربيع األسود ّ
فيمثّؿ ّ
الروائي.
ّ

تجمعت
الربيع سوى انفجار لبركاف كاف يغمي مف سنوات،
وعميو «لـ يكف ذلؾ ّ
ّ

1
الساردة
فيو ك ّؿ العناصر
المتفجرة ،ليكوف قرماح ماسينيسا ال ّ
تؤجج حممو» ّ .
شعمة التي ّ
ّ
وتعبر ّ

شابا
السمطة تّجاه المتظاىريف ،وكذا القتؿ والعنؼ« :قتموا ّ
عف ّ
سياسة القمع التي انتيجتيا ّ

الحؽ في تحديد حياتو
في ربيع عمره ،دوف أف يكمّفوا أنفسيـ عناء تقديـ سبب واحد يمنحيـ
ّ
عاما» ،2وعشرات القتمى والجرحى.
عف تسعة عشر ً

عاديا بيف سمطة وشعب
الدامية في ربيع  2001لـ تكف صراعا
أف تمؾ األحداث
ّ
ّ
يبدو ّ

خفية كاف يجيميا ىؤالء ال ّشباب البسطاء الذيف يبحثوف
بيويتوّ ،إنما ىناؾ أمور ّ
يطالب االعتراؼ ّ

أطر حياتيـ لزمف طويؿ ،تقوؿ مريـ« :كاف عمر
عف الفرص ّ
ليعبروا عف رفضيـ لمظّمـ الذي ّ

شتاء  ..وحده كاف يقوؿ
ادا مف ليالي ال ّ
وحده يعرؼ ّ
الربيع سيكوف أكثر سو ً
أف ذلؾ ّ
إف ىذا الوطف
أ ّننا عمى وشؾ ّ
الدخوؿ في مرحمة صعبة ،لف نخرج منيا [ ،]...كاف يقوؿّ :
بالصدفة ،ىناؾ دائما مف يقؼ وراء األحداث ،ىناؾ مف يصنعيا لموصوؿ
أي شيء
ّ
ال يحدث ّ

إلى ىدفو ميما كانت الوسائؿ والطّرؽ ..وىناؾ الجية التي تكوف األداة لتحقيؽ ىذه الغاية
شعب ،في أولئؾ البسطاء [ ]...يبحثوف عف مساحة لتفريغ ما في أحشائيـ
والتي تتمثّؿ في ال ّ
مف الظّمـ والقير الذي الزميـ طويال».3

)1
)2
)3

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.47
المصدر نفسو ،ص.48
المصدر نفسو ،ص.53
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
السوداوي
بناء عمى ما ّ
تقدـ يمكف أف نخمص إلى قراءة ّ
ثانية ليذه المأساة وىذا الواقع ّ

المؤسسة
الذي عاشتو مريـ ،أليس ذلؾ األب المغتصب البنتو والقاتؿ البنو ىو رمز يعكس ظمـ
ّ
الرذيمة معادال
التي اغتصبت الوطف وقتمت أبناءه؟ ،أال تمثّؿ األـ التي انجرفت نحو أوكار ّ

الدكتاتوري فانض ّموا
الضعفاء ال ّذيف لـ
موضوعيا يعكس أبناء الوطف
النظاـ ّ
أذية ّ
يتحمموا ّ
ّ
ّ
ّ
ىوية ،أو الجزائر التي تأبى االعتراؼ
ىوية ىي الجزائر ببل ّ
إليو ليسمموا منو؟ ،أليست مريـ ببل ّ
بأصوليا وجذورىا الضاربة في أعماؽ التّاريخ؟.

إف ال ّذات  /مريـ في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػػ :دييية لويز سواء كانت تمثّؿ
ّ

بأنيا لف تستطيع أف تكسر
التمرد أو الحيرة أو ّ
النياية ّ
التمزؽ ،اقتنعت في ّ
ّ
الضياع أو الخضوع أو ّ

المتكررة
السمطة أو المجتمع ،رغـ محاولتيا
الرجؿ الذي قد يمثّؿ األب أو ّ
الزوج أو ّ
ّ
قوة اآلخر ّ
ّ
لتحطيـ جبروتو مف خبلؿ الكتابة وتحرير ذاتيا.

الرواية التي كانت تحكي ى ّويتيا كأنثى ووطف وتاريخ ،وثورة وغيرىا
تيقّنت مريـ بطمة ّ

النياية ،وحسب ما ورد
اليويات ،داخؿ دائرة
اليوية الكبرى الوجود اإلنساني ،في ّ
ّ
مف أنواع ّ

الروايةّ ،أنيا لـ تستطيع أف تحقّؽ وجودىا كذات وال وجودىا كأنثى ليا مفاتنيا
في آخر صفحات ّ
السمطة.
وال وجودىا
كقضية ّ
ّ
الربيع األمازيغي ال ّذي أجيضتو ّ
تعبر عف ّ

السمطة.
المبحث الثّالث( :سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػ :دييية لويز  /تمثيؿ الذّات الثّ ّ
قافية وعنؼ ّ
الرصيد األدبي لػ :دييية لويز ،ابنة عاصمة
رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) ىي الثّانية في ّ

الصادرة عف دار ثي ار عاـ
الحمادييف بجاية ،بعد رواية (جسد يسكنني) ّ
ّ

يغية مع عدد
 ،2012إضافة إلى مشاركتيا في مجموعة
قصصية باألماز ّ
ّ
مف الكتّاب الجزائرييف والمغربييف والمّبييف التي صدرت عاـ .2013

األمازيغية ،وشاركت
لمرواية في المّغة
ّ
وحازت عاـ  2016عمى جائزة محمد ديب ّ

األدبية بالجزائر وخارجيا وخصوصا باإلمارات العر ّبية المتّحدة ،ثـ أخي ار
في العديد مف التّظاىرات
ّ

روايتيا "إيروتومانيا" التي بدأت كتابتيا عاـ  2016ورحمت مف دوف أف تنيييا يوـ  30جواف
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
 2017عف عمر يناىز  32عاما ،ىكذا ترحؿ الكاتبة ولـ تميميا الحياة كي تصقؿ أكثر موىبتيا
وتغادر الحياة ولـ تقؿ بعد كممتيا كاممة.
الرواية الجزائرّية المعاصرة
ّ
الرو ّ
ائية دييية لويزّ ،
تعد رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػّ :

وقصة حياة مؤثّرة
قصة حب مستحيمة،
ّ
الربيع األسود ،مف خبلؿ ّ
األولى بالعر ّبية ،التي تحكي عف ّ

قاسية ،وغريبة.
مرة بمكر ،وخيانة ،ومفاجآت ّ
لفتاة ظمّت تعاند قدرىا الذي كاف يفاجئيا ك ّؿ ّ

الصراع بيف ال ّذات والتّاريخ المسكوت عنو وبيف ال ّذات
الرواية شكبل آخر مف
ّ
ّ
جسدت ىذه ّ

والوطف الذي ما إف يمبث يتصالح مع نفسو حتّى يعود ويتصارع معيا ،وتحكي
مرت بيا منطقة القبائؿ عاـ .2001
عف األحداث ّ
الد ّ
امية التي ّ
 /1وجع الذّات وقير اآلخر:
فإنو ال يمكف تجاوزه
النصّ ،
أف العنواف ىو العتبة األولى التي تقودنا إلى عوالـ ّ
بما ّ

ألنو «يمثّؿ عتبة ال ّنص التي يجب
ىكذا دوف الوقوؼ عنده و ّ
الدلو بما يحممو مف معاني ودالالتّ ،
أف يخطوىا القارئ في تؤدة مصحوبة بقدر مف التّأمؿ اليقظ ،حتّى ال يتعثّر فييا ،وتتوقّؼ قراءتو

1
الرواية التي بيف أيدينا (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
وتقصر عف المتابعة»  ،والمبلحظ ّ
أف عنواف ّ

لغوية اختارتيا
عنواف ذو نكية
خاصة يحتاج إلى ف ّ
فية ،باعتباره شفرة ّ
ؾ رموزه المشغولة بحر ّ
ّ

الرواية.
الرو ّ
ائية بذكاء لتفتح فحوى ّ
ّ

النص ويخرجو مف فضاء التّخفي إلى فضاء التّجمي ،فالعنواف ىو «تجميع
ّ
يتصدر العنواف ّ

2
النص ،ليكشؼ
أي ىو عبارة عف حقؿ
داللي مكثّؼ ،يفضي بالقارئ إلى ّ
مكثّؼ لدالالت ال ّنص» ّ ،
ّ
عنو ك ّؿ المبلبسات التي يختفي وراءىا.

)1
السرد ،الييئة العامة لقصور الثّقافة ،القاىرة( ،د.ط) ،2001 ،ص.18
محمد عبد المطمب ،ببلغة ّ
النص
 )2عبد الجميؿ منقور" ،المقاربة
يميائيات و ّ
(الس ّ
ّ
السيميائية لمنص" ،أدوات ونماذج محاضرات الممتقى الوطني األوؿ ّ
األدبي) ،قسـ األدب العربي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2001 ،ص.61
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
وقررت بعدىا إطبلؽ سراحيا
أخذت دييية لويز العبارات مف مخزوف
ّ
لغوي مغمؽ ّ

السمطة ليكشؼ
لكي تسبح في عالـ ّ
الدالالت البلّ ّ
نيائية ،ويبقى القارئ وحده ىو مف يممؾ ّ
ّ
قافية ،مثمما تكشؼ
عف ىذه ّ
خمفياتو الثّ ّ
الدالالت ،عف طريؽ استنطاقو لمفردات العنواف واستغبلؿ ّ

ىويتيا بيف قير األب
سر وجودىا ،وعمؽ أوجاعيا،
وتشظي ّ
مريـ عف طريؽ تشغيؿ ذاكرتيا ّ
ّ
السمطة لثقافتيا ،فتحمؿ "دييية لويز" القمـ وتحمؿ "مريـ" ذكريات الماضي وتتعاوناف
ألنوثتيا وقير ّ
عمى نقؿ واقع منطقة القبائؿ في فترة صعبة.

الروائي
ومنو يكوف العنواف ىو «تمؾ العالقة التي بيا يفتتح الكتاب :مف ىنا يجد ّ
السؤاؿ ّ

معينا ،والجواب مأموال .مف العنواف ،يفرض الجيؿ ومقتضى
نفسو مطروحا ،وأفؽ انتظار القراءة ّ
الرغبة في معرفة ما يستدعي
امتصاصو نفسيما في ذات اآلف ،ويكوف نشاط الق ارءة ،ىذه ّ

مكانية ليا (وبالتّالي باىتماـ) مثا ار».1
االنتباه عمى الفور كحاجة لممعرفة وا ّ

ركيبية لمعنواف والبحث في طبيعة «الجمؿ داخؿ
سنحاوؿ تحميؿ البنية ّ
حوية والتّ ّ
الن ّ

2
ألف «ال ّنص ال يكتمؿ إالّ بالعنواف
التّركيب»  ،أي دراسة العنواف مف داخؿ التّركيب ّ
النحويّ ،

نصيتو
وىو تكامؿ قائـ عمى أساس اإلحالة
البينية بيف العنواف والحكاية ّ
ّ
ألف العنواف مبتدأ في ّ

فإف العنواف
والحكاية إجماال ىي الخبر ،العنواف مسند والحكاية (المتف) مسند إليو ،وعمى ىذا ّ
سيوضحو الجدوؿ اآلتي:
مركزيا في إنتاج القارئ لمعنى العمؿ وداللتو» ،3وىو ما
يؤدي دو ار
ّ
ّ
ّ
سػ

أقذؼ

نفسي

أماـ

كػ

حرؼ استقباؿ

فعؿ مضارع

مفعوؿ بو

ظرؼ مكاف

ضمير متصؿ

مبني عمى الفتح

مرفوع بالضمة

منصوب لـ

منصوب بالفتحة

في محؿ جر

ال محؿ لو مف

الظاىرة

تظير عميو

وىو مضاؼ.

مضاؼ إليو.

Charles Grivel, Production de l’intérèt romanesque, Paris – La Haye, Mouton, 1973 p173.

)2
)3

عبد القادر رحيـ ،عمـ العنونة ،دار التكويف ،دمشؽ ،سوريا ،ط ،2010 ،1ص.177
قافية) ،ص.53
فارس توفيؽ البيؿ ،الرواية الخميجية (قراءة في األنساؽ الثّ ّ
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
اإلعراب.

والفاعؿ ضمير

الفتحة التصالو

مستتر تقديره

بياء المتكمـ وىو

أنا.

مضاؼ والياء
ضمير متصؿ
مبني عمى
السكوف في
محؿ جر
مضاؼ إليو.

فعمية في محؿ رفع خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره أنا.
(سأقذؼ نفسي) جممة ّ
حوية لمعنواف "سأقذؼ نفسي أمامؾ"
البنية ال ّن ّ
الجدوؿ رقـّ :04
فعمية (سأقذؼ
المتمعف في العنواف مف جانبيو التّركيبي و ّ
النحوي ،يجده قد جاء جممة ّ
ّ

تتكوف مف (فعؿ ،وفاعؿ ،ومفعوؿ بو) في مح ّؿ رفع خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره أنا ،وشبو
نفسي) ّ

تتكوف مف (ظرؼ مكاف ،ومضاؼ ،ومضاؼ إليو) ،وىي في األصؿ "أنا سأقذؼ
جممة (أمامؾ) ّ
نفسي أمامؾ" ،جاءت جممة تفيد عدـ الثّبات ،وعدـ االستقرار ،والحركة ،وعدـ االنسجاـ

الصفحات األولى:
واالضطراب ،وىي دالالت كمّيا تنعكس عمى مضموف ّ
النص ،منذ ّ
«ػػػػ ما جدوى البقاء في حياة ليست لنا ّأية سمطة عمييا؟
نتمسؾ بك ّؿ ىذا الخراب الذي يستوطف بداخمنا أعواما طويمة ويتراكـ مع ك ّؿ يوـ
ػػػػػ لماذا
ّ

أفسر عالقتي بالوجود؟ ىذا إف كنت موجودة أصال! ػػػػػ طبعا ..ما معنى وجود
يمضي؟ كيؼ ّ

بال معنى؟ وجود وكفى؟ أال يساوي ىذا الوجود في ال ّنياية العدـ؟» .1وىذه األسئمة التي تطرحيا
النفسي والبلاستقرار االجتماعي المذيف تعاني منيما مريـ كذات
البطمة عف نفسيا تشي بالخراب ّ

اجتماعية ،أي كامرأة ومواطنة.
فردية وذات
ّ
ّ
)1

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.5
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
الفمسفية
تضـ الكثير مف الظّبلؿ
الرواية ،حيث
ائية عمى ّ
ّ
الرو ّ
تأمبلتيا في ثنايا ّ
عممت ّ
بث ّ
ّ

تعرضيا
السمطة
فسية،
الصراعات ّ
ّ
الن ّ
فجسدت صراع األنثى المدانة مع ّ
ّ
و ّ
األبوية ،إضافة إلى ّ

النسياف
الميمشة مع
لصراع الحياة بيف ذات الوطف
المؤسسة ،فقدت أثارت أسئمة عدة حوؿ ّ
ّ
ّ

وال ّذاكرة والحب.

الصراع
ائية لمجممة
ّ
الرو ّ
مما سبؽّ ،
الفعمية وشبو الجممة ،يد ّؿ عمى ّ
أف استخداـ ّ
ونستنتج ّ

المؤسسة وس ّكاف منطقة القبائؿ ،والبطمة مريـ فرد منيـ ،ىذا مف جية ،وبيف األسرة
القائـ بيف
ّ
حد
ومريـ ،وىي فرد منيا ،مف جية أخرى.
فالصراع إذف يطبع عبلقة مريـ بوطنيا وأسرتيا عمى ّ
ّ

السواء.
ّ

جرء ظروؼ
وتشرد وضياع ويأس ّا
الرواية معاناة ال ّذات  /مريـ مف حالة فقداف
ّ
تصور ّ
ّ

أميا ،وفي شبابيا
مرت بيا في طفولتيا مع والدييا ،حيث ّ
ّ
قاسيةّ ،
يتعدى عمييا أبوىا وتتجاىميا ّ
السمطة في مظاىرات انتيت إلى جرحى وموتى ،تقوؿ مريـ
يتمرد ال ّشباب عمى ق اررات ّ
مع وطنياّ ،

عمي ليقؼ أخي ار عمى قدميو ،لك ّنو تمايؿ وأخذني
عف والدىا« :أمسكت بذراعو واتّكأ
ّ
معو ،ليمتصؽ ظيري بالجدار وجسده يقارب جسدي .كانت أنفاسو مع رائحة البيرة تمفح وجيي.

الوضعية أنتظر أف يبتعد عني ،لكف بدؿ ذلؾ ترؾ ذراعو تحيط بخصري
مسمرة بتمؾ
ظممت لحظة
ّ
ّ

بقوة تكاد تكسر عظامي ،ووضع شفتيو عمى فمي ورائحتو تخنقني
بيدوء ،قبؿ أف يجذبني إليو ّ

بيدوء كانت تتسمّؿ في جسدي لتبعث فيو رعشة لـ أعرفيا قبؿ تمؾ المّحظة .طالت قبمتو

1
بأنيا بدأت تستمتع باكتشاؼ
تصرح مريـ ّ
وىو يتمذّذ باحتواء جسدي ال ّنحيؿ بيف ذراعيو»  ،وبعدىا ّ

الرائحة ورحت
شيء ساحر لـ تعرفو مف قبؿ ،وتستعيد وعييا
ّ
وتصد أباىا ،تقوؿ« :لمحظة نسيت ّ

إلي صورة تجعمني أدفعو بك ّؿ قوتي وأفمت
أستمتع باكتشافي لسحر لـ أعرفو ،قبؿ أف تعود ّ
مف ذراعيو ،ثـ أدخؿ إلى غرفتي وأغمؽ الباب بالمفتاح قبؿ أف يقتفي أثري» .2تصؼ مريـ

)1
)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .9 – 8
المصدر نفسو ،ص،ف.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
صرؼ الذي صدر
تمؾ الحالة التي استولت عمى نفسيا ،حالة ال ّذعر وال ّذىوؿ و ّ
الضياع مف التّ ّ

مف أبييا.

الضياع واالجتثاث التي عانت
ّ
تحددت في ىذاف المقطعاف مواطف التّسمّط و ّ

انية والدىا ،وكاف مف المفترض أف يعمؿ األب عمى خمؽ بيئة آمنة
منيا ال ّذات  /مريـ بسبب عدو ّ

أف والده موجود بجانبو طوؿ الوقت يقاسمو الحزف والفرح.
لمطّفؿ يشعر فييا بالثّقة والحناف ،ويشعر ّ

ويقبميـ فيو
ومف
الضروري ،يؤ ّكد عمماء ّ
حبو ألبنائو ،ويحضنيـ ّ
النفس ،أف ُيظير األب ّ
الميـ و ّ
ّ
ليس

ماكينة

النقود
ّ

فقط

في

حياتيـ،

بؿ

مصدر
ا

لمحب
ّ

واألماف

في

البيت

تحركو الغريزة التي أفقدتو التّمييز
كمّو ،تقوؿ مريـ عف أبيياّ :إنو أصبح إنسانا غريبا عنياّ ،
أىمية دور األب في توفير
البييمية ،1يجب أف ال يغفؿ مطمقا عف
األبوي وال ّشيوة
بيف الحب
ّ
ّ
ّ

شعور بحماية
ميـ بقدر الحاجة لم ّ
ّ
الراحة ّ
الن ّ
الدؼء والحماية و ّ
فسية لؤلبناء «وال شيء في الطّفولة ّ

األب» ( سيجموند فرويد).

وكادت تنسى مريـ وضعيا المأساوي بعد لقائيا بعمر حبيبيا الذي حمميا عمى جناحيو
اسييف وجبروتيـ
إلى دنيا األمؿ
وحب الحياة ،ويضيع بصيص األمؿ بعد وفاتو بسبب ّ
السي ّ
تعنت ّ
ّ

أف الحب يمكف
تقوؿ مريـ« :رحؿ عمر في نفس المّحظة التي بدأت أؤمف فييا ّ
أف يصنع المعجزات ،في تمؾ المّحظة بيف الحمـ واليقظة ،دوف أف أعرؼ في ّأية حالة
2
ثانية إلى حالة الحيرة
منيما انفمتت روحو أمامي ،دوف أف أرحؿ معو بدوري . »...وتعود مريـ ّ

صحة زوجيا عمر« :ىا ىو القدر يعبث بي مثؿ عادتو ويجعمني
الضياع وىي تترقّب
ّ
والقمؽ و ّ

يتمزؽ فييا القمب
أعيش أكثر مف مائة يوـ مف األلـ ،ومف الحمـ في شفائو ،مائة يوـ
ّ

المستمر الذي انتيى بفاجعتي فيو ،مائة يوـ
الرىيب والعذاب
ببطء ]...[،مائة يوـ مف ّ
ّ
الصمت ّ

الجبار ..أكاف يجب
وىو
رياح الموت ّ
يتمسؾ بخيط رفيع انقطع في ال ّنياية ،لتتب ّخر اآلماؿ مع ّ
ّ

)1
)2
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
شؾ بشفائو مف عدمو ليسرقو الموت في نياية
أف أنتظر مائة يوـ أعيشيا في الحيرة وال ّ
المطاؼ؟!».1
السعاة ،لتكتشؼ
ّ
إف القدر لـ يشأ أف يرسـ عمى حياة مريـ البائسة قميبل مف ّ

الرجؿ الذي رّبيا كاف يعامميا بتمؾ الطّريقة
بعد ك ّؿ ىذا العمر ّأنيا ابنة غير شر ّ
عية ،و ّ
أف ذلؾ ّ

ألنو كاف يعمـ ّأنيا ليست ابنتو.
حتّى ينتقـ مف والدتياّ ،

السياسي
يتـ دييية لويز مف خبلؿ متنيا بصوت ال ّذات المختنؽ وعبلقتو باآلخر ّ
ت ّ

عسؼ عمى المجتمع األمازيغي.
المتسمّط ،حيف عالجت مرحمة تار ّ
يخية صعبة تركت بصمات التّ ّ

الضبابية .ليست المرأة ىنا التي تعاني
تظير ال ّذات «وىي تتأرجح في فضاء وجود ىالمي تمفّو
ّ

ونية ،بؿ اإلنساف ،رجال وامرأة ،يشعر بالعراء وبال حماية .يشعر
شعور بال ّنقص
مف ال ّ
ّ
وبالد ّ

أىمية أل ّنيا تفقد
أف اإلرادة تصبح غير ذات
اإلنساف العربي بالتّالشي وببخس القيمة .حتّى ّ
ّ

إرادتيا».2

اختيار الكاتبة
الصغر ،ومف حماية الوطف في الكبر .وما ّ
تتحرر ال ّذات مف حماية األسرة في ّ
ّ

اليوية وشرخ عميؽ في ال ّذات إالّ ّأنيا في العنواف عممت
حقيقية في
ليذا الطّرح إالّ تعبير عف أزمة
ّ
ّ
ياغي الذي يثير في المتمقي سؤاال
عمى التّعميـ ّ
الدالليّ ،
ألنو يخفي التّفاصيؿ ويعمؿ عمى الحذؼ ّ
الص ّ
السؤاؿ الذي يروؽ فكر القارئ منذ إبحاره
ال يمكف اإلجابة عنو إالّ إذا أبحرنا في عوالـ ّ
النص ،ليكوف ّ

النص ىو :كيؼ واجيت ال ّذات اآلخر المييمف؟
في ّ

مصغرة
لمنص األصمي ،أو ىو مرآة
واذا انطمقنا مف كوف العنواف نصا
ّ
ّ
مصغ ار ّ

النصي الذي يحمؿ دالالت وايحاءات تح ّؿ ألغاز األحداث ،فقد نستنتج جممة
النسيج ّ
لك ّؿ ذلؾ ّ

بالنص.3
مف ّ
الدالالت المرتبطة ّ
)1
)2

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص.118 - 117

النسائي العربي ،ص.15
الروائي ّ
محمد معتصـ ،بناء الحكاية وال ّش ّ
خصية في الخطاب ّ

)3
النص
(لمسيمياء و ّ
ينظر ،عمي رحماني" ،سميائية العنواف في رواية محمد جبريؿ" ،محاضرات الممتقى الدولي الخامس ّ
األدبي) ،قسـ األدب العربي ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2008 ،ص 293ػ ػ ػ .294
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
أف الكاتبة حذفت الخبر وجعمتو مضم ار في العنواف (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
بدء ّ
نبلحظ ً

ىوية ىذا الذي ستقذؼ بنفسيا أمامو؟ يا ترى مف ىو ىذا ال ّشخص
وتركتنا نتساءؿ عف ّ
أحبتو حتّى تقذؼ بنفسيا أمامو؟؟.
أو ىذا ال ّشيء الذي أبيرىا أو ّ

لكف نعود ونتساءؿ :ىي قالت أقذؼ ولـ تقؿ أرمي ،أو ألقي لماذا؟ لو نعود إلى معاني
أف:
ىذه الكممات في العر ّبية نجد ّ
اصطياد الفريسة أو العدو ،ويتّضح
الرمي :يستخدـ في الحرب مف أجؿ
ّ
أػػػػ ّ
وى ْـ َولَ ِك َّف المَّ َو قَتَمَ ُي ْـ َو َما َرَم ْي َت إِ ْذ َرَم ْي َت َولَ ِك َّف المَّ َو َرَمى َولِ ُي ْبمِ َي
ىذا في قولو ّ
عز وجؿَ { :فمَ ْـ تَ ْقتُمُ ُ
ِ
يف ِم ْن ُو ب َالء حس ًنا إِ َّف المَّ َو ِ
يـ}.1
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َ
َ ً َ َ
سميعٌ َعم ٌ
يتحدث
عز وجؿ في ىذا ،وىو
ّ
مدة ،ويقوؿ ّ
ب ػػػػ اإللقاء :ىو رمي ال ّشيء ثـ أخذه بعد ّ
ِ
ِِ
ِ
َى ُّ
ش
اي أَتََو َّكأُ َعمَ ْي َيا َوأ ُ
ص َ
وسى * قَا َؿ ى َي َع َ
{و َما ت ْم َؾ ِب َيمين َؾ َيا ُم َ
مع سيدنا موسى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ييا َم ِ
اؿ
ب أْ
س َعى * قَ َ
وسى* فَأَْلقَ َ
آر ُ
اىا فَِإ َذا ى َي َح َّي ٌة تَ ْ
ِب َيا َعمَى َغ َنمي َولِ َي ف َ
ُخ َرى * قَا َؿ أَْلق َيا َيا ُم َ
ؼ س ُن ِع ُ ِ
يرتَ َيا ْاألُولَى}.2
ُخذ َ
ْىا َوَال تَ َخ ْ َ
يد َىا س َ
جػ ػػػػ القذؼ :ىو أف تمقي ال ّشيء وال تأخذه ،مثؿ :قولنا األـ تقذؼ ولدىا مف رحميا.
الرمي أو اإللقاء ،أماـ شيء
الرو ّ
مف ىنا ّ
يتبيف لناّ ،
ائية وظّفت كممة القذؼ بدؿ مف ّ
أف ّ

ما ،ال يمكف أف تعود منو ،فما ىو ىذا ال ّشيء؟.

الخزاف والصندوؽ لك ّؿ األسرار
النفس بمثابة
ّ
ألف ّ
وقالت نفسي ولـ تقؿ جسديّ ،

وعيا فقط أو موضوعا
والمكبوتات ،وىو ما تجمّى في قوؿ "ميرلوبونتي" «نحف لسنا
ّ
وعي وموضوع معا وك ّؿ ما فينا نفس وجسد معا» ،3ستقذؼ مريـ نفسيا أماـ
فقط ،بؿ نحف
ّ
الماضية والحاضرة ،تقوؿ« :الكتابة ىي متنفسي الوحيد ،حقيقتي
الكتابة وستبوح بعذاباتيا
ّ

)1
)2
)3

سورة األنفاؿ ،اآلية .17
سورة طو ،اآلية [ 17ػ ػ ػ .]21
سمية بيدوح ،فمسفة الجسد ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،تونس( ،د.ط) ،2009 ،ص .07
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
التي أواجييا بك ّؿ قسوتيا وجماليا ،ب ّكؿ المنعرجات واألحاسيس التي نتحاشى حتّى التّفكير
فييا وحدنا أماـ المرآة» ،1فمف البوح واالعتراؼ انطمؽ العنواف ،لتتجمّى مبلمح الكشؼ
السوداء في المتف.
عف المسكوت عنو ،وعف الحقيقة ،واالختراؽ ليذه العوالـ ّ
أف مريـ ستقذؼ بنفسيا أماـ الموت
الرواية ووصولنا إلى نيايتياّ ،
نجد بعد اطّبلعنا عمى ّ

الروا ّئية ىنا تقوؿ ال حياة كريمة
والموت ال يعيدىا إلى الحياة أبدا ،ىو نياية ال بداية لوّ ،

في ىذا الوطف الذي يعيش بفسؽ دماء أبنائو.

أف العنواف الذي جاء بصيغة المفرد في ظاىره (أقذؼ ،نفسي ،أمامؾ)
ومف ىنا يتّضح ّ

يعبر عف الجماعة  /الجزائرييف ،أيضا الذيف وقفوا كجسـ واحد ،وقمب واحد ،ولساف واحد
ّ
فإنما ّ
وقمـ واحد ،في سبيؿ االعتراؼ بكينونتيـ وتاريخيـ.

وردا عمى والدتيا التي سألتيا متى بدأت تشارؾ
يغية ّ
معبرة عف ال ّذات األماز ّ
تقوؿ مريـ ّ

شابا في ربيع عمره [ ]...منذ أف أصبح
ضد
في المظاىرات ّ
المؤسسة فأجابتيا« :منذ أف قتموا ّ
ّ

التّعالي عمى البسطاء [ ]...منذ أف وصؿ الظّمـ إلى أبوابنا يكسرىا قبؿ أف يطرقيا []...
قررنا الخروج مف صمتنا العقيـ الذي داـ طويال ،لنكتب بدورنا التّاريخ بأيدينا ودمائنا
منذ أف ّ

إف لزـ األمر ،2»..ىنا خرجت ال ّذات لبللتحاـ بالوطف.

الوجودييف ،حيث انطمقت
النصي يعكس القمؽ واأللـ
الساري في ىذا االستشياد ّ
ّ
فال ّشعور ّ

اليوية
يمؼ ال ّذات ،إلى البحث في سؤاؿ
ائية مف قعر
محددة الظّبلـ والوجع الذي ّ
الياوية ّ
ّ
ّ
الرو ّ
ّ
الزمف .لقد ثار سكاف منطقة القبائؿ
الذي بات ال ّشغؿ ال ّشاغؿ لمجزائرييف منذ عقود مف ّ

يغية ،وقاموا بمظاىرات ،لمتّعبير
عمى
المؤسسة التي لـ تستجب لمطمبيـ في االعتراؼ بالمّغة األماز ّ
ّ

عف استيائيـ ،وقرروا عدـ مغادرة أمكنة االعتصاـ إالّ بعد اإلصغاء لندائيـ ،لكف ىذا اإلصرار
أدى إلى عواقب وخيمة فقد فييا الكثيروف حياتيـ.
ّ
 )1دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص .37
)2
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
ىويتيـ
وفي موضع آخر تؤ ّكد مريـ عمى عزـ المناضميف وارادتيـ
القوية في استعادة ّ
ّ

الرىبة والخوؼ
تقوؿ« :الموت وحده كاف يمكنو أف يخرس إلى األبد أصوات ىؤالء ،ويدخؿ ّ

في ال ّنفوس ويثني العزائـ ..لك ّنو لـ يكف لييزـ ذلؾ الحماس الذّي انتفض مف أجؿ التّغيير
المؤسسة لم ّذات
الدماء ازداد اإلصرار عمى الثّأر ،وازداد الحقد األعمى» ،1فرغـ قير
كمّما سالت ّ
ّ

ومصرة عمى استرداد حقّيا
بقيت صامدة
يغية ومحاولة إخماد وتثبيط حماسيا ،إالّ ّأنيا ّ
األماز ّ
ّ
السمطة.
غير آبية بعنؼ ّ

(وطنية) ،وعاشت صراعات
خارجية
داخمية (أسرّية) ومشاكؿ
لقد واجيت مريـ مشاكؿ
ّ
ّ
ّ

النفس المقيورة
الراحة والخبلص لمجسد المضطيد و ّ
ىذه وتمؾ ،لترى في الموت ّ
ىزة أنشر عمى أوراقي
تقوؿ« :مف أيف سأبدأ ألنتقـ وأعيد لجسدي الحياة رغما عنو؟ ّأية ّ

ربما التّناسي؟
كي أشفى منيا؟ ومف أيف سأفتح أبواب حزني لترسـ لوحة أخرى لم ّنسياف ،أو ّ

و ّأيف منيما أرحـ بي؟!» .2تعمف الكاتبة في مستي ّؿ روايتيا (أي العنواف) عف قدرة البطمة لمقذؼ
الرواية بالعبارة نفسيا ،دوف أف نعمـ ىؿ تخطّت التّفكير
بنفسيا أماـ عجبلت ّ
السيارات وتنتيي ّ

واتّخاذ الق اررات إلى التّطبيؽ ،وىؿ انتقمت فعبل إلى مرحمة التّنفيذ ،تقوؿ« :ماذا لو ألقيت بنفسي
السيارات؟».3
وسط ىذا الطّريؽ وتعثّر جسدي بيف عجالت ّ
ىنا تستحضر ماذا حدث لمكاتبة االنجميزّية فرجينيا وولؼ صاحبة عبارة (سأقذؼ نفسي

أمامؾ ،غير مقيورة ّأييا الموت ،ولف أستسمـ) ،التي أنيت بيا روايتيا "األمواج" The waver
)1
)2
)3

دييية لويز ،سأقذؼ نفسي أمامؾ ،ص  58ػ ػ .59
المصدر نفسو ،ص .7
المصدر نفسو ،ص .144


تعد مف أىـ الكتّاب الحداثييف في القرف العشريف ،انتحرت في 1941
فرجينيا وولؼ مف مواليد  25جانفي  1882بمندفّ ،
في التّاسعة والخمسيف مف عمرىا وتركت رسالة لزوجيا تشرح فييا سبب لجوئيا إلى االنتحار( :أنا متأ ّكدة ّأنني سأصاب

بالجنوف (ّ )...إني أسمع أصوات وال يمكنني التّركيز ،لذلؾ سأفعؿ ما يبدو أّنو أفصؿ شيء يمكف فعمو) .مف كتبيا:
السيدة دالوي .)1925( Mrs Dalloway
غرفة فرجنيا وولؼ .)1929( Aroom of ones’sown
األمواج  .)1931( The waverوليونار وولؼ .Leonard woolf
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
قررت االنتحار عمى أف تتدىور حالتيا
( ،)1931وىو ما فعمتو ذات يوـ مف سنة  ،1941حيف ّ

حية أكثر وتفقد عقميا« ،في  28مارس  1941حيف ارتدت معطفيا ومألتو بالحجارة وأغرقت
الص ّ
ّ
اضعا
نفسيا في نير أوز ،ووجد جسدىا بعد أسبوعيف مف الحادثة وقاـ زوجيا بدفف رفاتيا و ً
أمامؾ
عمى قبرىا آخر جمميا في روايتيا "األمواج" التي صدرت سنة ( 1931سأقذؼ نفسي
َ

غير مقيورة ّأييا الموت ،ولف أستسمـ!)».1
كشخصية "رودا"
فسي
تحكي رواية (األمواج) حيوات
شخصيات عاشت االضطراب ّ
ّ
ّ
الن ّ
النكبات
التي كانت ،في الحقيقة ،صورة عف الكاتبة التي عاشت نوبات ّ
حادة مف االكتئاب بسبب ّ

العصبي
باالنييار
أميا وأبييا وأختيا) ،واصابتيا
ّ
التي لحقت بيا في وسطيا العائمي ( /موت ّ
ّ
الحتمي بيف أحضاف الجنوف فرفضت االستمرار في الحياة وأنيتيا باالنتحار
فكانت تتوقّع سقوطيا
ّ
النير.
غرقا في ّ

الصفحة األخيرة مف روايتيا ،تماما مثؿ رواية
توظّؼ دييية لويز كبلـ فيرجينيا وولؼ في ّ

وتردد ىي األخرى «سأقذؼ
(األمواج) لػ :فرجينيا وولؼ ،حيث تقؼ بطمتيا عمى حافّة الطّريؽ ّ
األنثوية
بيويتيا
السمطة
نفسي
َ
ّ
األبوية ّ
ّ
أمامؾ ،غير مقيورة ّأييا الموت ولف أستسمـ!»؛ لـ تعترؼ ّ

قافية وقتمت زوجيا المناضؿ عمر.
ّ
بيويتيا الثّ ّ
السي ّ
السمطة ّ
ومزقت جسدىا ،ولـ تعترؼ ّ
اسية ّ

صورت الكاتبة الحياة البائسة التي عاشتيا بطمة روايتيا مريـ وسط محيطيا
ّ

الدـ والتّشريد والموت والبؤس ،والقنوط مف إصبلح األمور ،فف ّكرت في الموت
الذي لـ يعرؼ سوى ّ
نيائيا حتّى تتفادى الجنوف
أف الحؿ األمثؿ ليا ولزوجيا ىو االختفاء ّ
مثؿ فرجينيا وولؼ التي رأت ّ
وفقداف العقؿ.

قميدية
تقويضية
ائية مف خبلؿ عنواف روايتيا إلى تركيبة
لمصيغة التّ ّ
ّ
الرو ّ
ّ
وعميو تدخمنا ّ

لمعنواف ،حيث أصبح العنواف (سأقذؼ نفسي أمامؾ) عاكسا لمميتاسرد تاريخي الذي يستعيد ذاكرة
)1

محمد

عيد

إبراىيـ،

"لماذا

انتحرت

فيرجينيا

وولؼ؟"،

02

سبتمبر

،2017

12:55سا
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
النظر
ميمشة تكسر أفؽ توقع القارئ ،حيف يصطدـ بحقائؽ مسكوت عنيا يجب إعادة ّ
تار ّ
يخية ّ
حوليا ،بإعادة قراءة الماضي ومراجعتو واستظيار المستور.

يتوجو مف األنا إلى األنتـ (المخاطب الجمعي) ،حيف تطرؽ باب
الساردة مريـ ّ
فخطاب ّ

المؤسسة ،مف خبلؿ ربطيا بيف واقعيا كأنثى وواقعيا
سمبية
المؤسسة،
وتتفحص التّاريخ ،وتكشؼ ّ
ّ
ّ
ّ
كوطف ،وىو ما يعكس صراع داخمي عميؽ يمثّؿ صراع ال ّذات مع ذاتيا ،ويتطمّب جرأة كبيرة

مما يتطمّب
لمواجية ال ّذات وفضح ماضييا ،وآخر خارجي حاد يمثّؿ صراع ال ّذات مع ّ
السمطةّ ،
بصر.
أيضا التّسمّح بالحكمة والتّ ّ

كقراء في قمب الحدث
الرو ّ
ائية ىنا بال ّذاكرة إلى عاـ  ،2001ووضعتنا نحف ّ
عادت ّ

ألوؿ مرة نسمع عنو ونراه ،حيف فتحت لنا كتاب التّاريخ وبدأت تقرأه عمينا نقطة بنقطة وتنقؿ
ّ
وكأننا ّ

الصباح
لنا بعض الحقائؽ المسكوت عنيا في زمف مضى ،تقوؿ« :أتذكر كيؼ كاف
ّ

الصباح ،ود ّخاف
الرصاص يقتؿ ىدوء ّ
السنة وتمؾ ّ
في تمؾ ّ
السنوات التي تمييا .كيؼ كاف صوت ّ

شباب الممتيب يحتّؿ الطّرؽ
القنابؿ
تخيـ عمى سماء األمؿ ،والحشود مف ال ّ
المسيمة ّ
لمدموع ّ
ّ

شوارع ليجبر الجميع عمى اإلصغاء إليو والى ما يطالب بو مف عدالة وكرامة في بمده
وال ّ

أف الجية المقابمة ال تممؾ آذانا لتصغي بيا ،ال تممؾ
ولك ّنيـ في ذلؾ الوقت لـ يعرفوا ّ

الرصاص والعنؼ لتجبرىـ عمى التّخمي عف أحالميـ».1
سوى صوت ّ

جسدت لنا دييية لويز معاناة منطقة القبائؿ ،في ىذه الفترة التي نزفت فييا الكثير
ّ

اليوية
مف ّ
القيـ ،والتّاريخ ،و ّ
قوضت ّ
الدماء وأضافت رؤى جديدة عمى المضاميف التي ّ

تحوالتو وفؽ بناء خاص ،يسمّط
يعبر عف ّا
حتّى الكتابة ،عف طريؽ تشكيؿ
جمالي ّ
الرىف ويساير ّ
ّ
الضيؽ والواسع مف قمع
الصعيديف ّ
الضوء عمى ال ّذات األنثوية واألماز ّ
ّ
يغية في آف ،وما عانتو عمى ّ
وتيميش واقصاءّ ،مما دفع بيا إلى التّفكير في االنتحار.

)1
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
السمطة ،تمثّؿ بنية استعارّية تؤطّر
وك ّؿ تساؤالت مريـ حوؿ الثّقافة و ّ
اليوية والوطف و ّ

يغية ،فتكوف دييية لويز
الرواية ،كأف البطمة تحكي ذاتيا التي تتقاطع مع معاناة ال ّذات األماز ّ
ك ّؿ ّ

الرجؿ
الروايات ّ
الصيغة ّ
الن ّ
الن ّ
بيذا ال ّشكؿ قد تجاوزت ّ
سائية ،حوؿ فحولة ّ
تتكرر في ج ّؿ ّ
مطية التي ّ

وطنية ىي تزييؼ التّاريخ.
قضية
ّ
واستضعاؼ المرأة ،إلى ّ

مرة واحدة في آخر صفحة
الرواية إالّ ّ
العنواف كعبارة لـ نشيد لو حضو ار في ّ

لتعبر بو عف مأساتيا التي لـ تجد مف يخرجيا منيا ،فقالت« :سأقذؼ
حيف استحضرتو مريـ ّ

1
الموحية فيي تغطّي
الرامزة و
ّ
أما دالالتو ّ
نفسي أمامؾ ،غير مقيورة ّأييا الموت ،ولف أستسمـ» ّ ،

الرواية ،فيو برنامج تعاقدي يو ّجو أفؽ القارئ ،جاء كمعادؿ موضوعي يعكس
ك ّؿ صفحات ّ

ك ّؿ ما ىو مسكوت عنو.

حد بعيد مع المضموف في الوقت
إف العنواف كاف رمزّيا متطابقا إلى ّ
ومنو يمكف أف نقوؿ ّ

بالرمز والحمـ الذي لـ يكتب لو الخمود ،فعنواف
نفسو ،وقد أسيـ في تشكيؿ عالـ يمزج الواقع ّ

توزعت
(سأقذؼ نفسي أمامؾ) إذف ،يمثّؿ حقبل
الدالالت ،التي ّ
دالليا رئيسا مكثّفا بمجموعة مف ّ
ّ
الروائي المشتغؿ عميو.
عبر مشاىد ّ
النص ّ

فسي):
 /2أبعاد الذّات (اإل
نساني ،التّ
اريخي ،ال ّن ّ
ّ
ّ
يمتمؾ القارئ لرواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) شعوراف ،شعور بالمتعة فيو يقؼ أماـ نص
يخية
إنسانية قبؿ أف تكوف
قضية
ائية تعالج
قضية تار ّ
ّ
ّ
ّ
الرو ّ
فيو مف التّ ّ
مقائية والبساطة الكثيرّ ،
ألف ّ
الصراع والتّطاحف
بأسموب يغوص في أعماؽ ّ
النفس المع ّذبة ،وشعور آخر بالحيرة والتّساؤؿ لماذا ّ

الرواية تشتغؿ في مضامينيا
حوؿ ّ
حؽ اإلنساف في الحياة الكريمة؟ ،وعمى ىذا األساس نجد ّ

كمية الذّات بال ّنبش في ماضييا الذي سرعاف ما يش ّكؿ ذاتا أخرى ،فتكمف مأساة
عمى «تحطيـ ّ

)1
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
1
متعددة
الذّات فييا مف كوف ىذه المّغات محايثة ليا ومنفصمة عنيا في اآلف نفسو»  ،فيي ذات ّ

األبوية مف جية ،والوضع المأساوي
السمطة
تعكس الوضع المأساوي المرأة
ّ
ّ
جراء ّ
قبائمية تعاني مف ّ
الرصاص ضد أبنائيا ال ّشباب مف جية
الس ّ
السمطة ّ
جراء ّ
ياسية التي تستعمؿ ّ
لوطف يعاني مف ّ

أخرى.

يخي
كما قمنا في حديث سابؽّ ،
ساني قبؿ أف تكوف ذات بعد تار ّ
الرواية ذات بعد إن ّ
حب  /وكره ،وسعادة  /وحزف
ّ
تمس كينونة اإلنساف ،مف ّ
ألنيا انشغمت بالحديث عف قضايا ّ

تجز مف حياة اإلنساف
وأمؿ  /ويأس ،وحياة  /وموت وغيرىا ،فك ّؿ ىذه القضايا ىي جزء ال ي ّأ
وسمبية نظاـ الحكـ الذي نخر عظاـ
ائية إلى نزع المّثاـ عف معاناة المجتمع
ّ
الرو ّ
وعالمو .وقد سعت ّ

األفراد والمناطؽ المعتّمة مف تاريخ الجزائرّييف.

اليامة
ّ
جسدت الكاتبة إحدى المّحظات التّار ّ
لمرواية ،حيث ّ
الرئيس ّ
يعد التّاريخ الموضوع ّ
يخية ّ

تيـ ك ّؿ ال ّشعب الجزائري
ضية
غض الطّرؼ عنيا ،كونيا في اعتقاد
التي
ّ
األغمبية ق ّ
ّ
ّ
جيوية ال ّ

تخص فئة دوف غيرىا ،طرحتيا دييية لويز مف جديد ووضعتيا في مسارىا الحقيقي
واّنما
ّ

الوطنية تحت لواء الوحدة
اليوية
حيث كشفت عف التّاريخ المسكوت عنو ،الذي يخفي حقيقة
ّ
ّ
الربيع األسود ،التي سرقت الكثير مف األحبلـ واآلماؿ ،ىي مف كشفت عف معاناة
وكانت أحداث ّ

يغية.
ال ّذات األماز ّ

الداخؿ وأدخمتيا في قاع
فجرت ال ّذات مف ّ
نفسية شديدة ،فقد ّ
وقد خمّفت تمؾ األحداث أثا ار ّ

الدـ
الداخمي ،فمـ يكف متوقّعا أف يمؤل ّ
مف الحزف العميؽ واأللـ ،وىي أقانيـ تمثّؿ االغتراب ّ
النفوس ،فيسير البشر نحو المجيوؿ.
الرعب عمى ك ّؿ ّ
ك ّؿ األماكف ويستولي ّ

تخيمية التّشكيؿ ال ّذاتي) ،البوكيمي لمطباعة والنشر ،القنطيرة ،المغرب ،ط1
 )1محمد الكاس ،ال ّذات والرواية (قراءة في
ّ
 ،2013ص.71
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
النص إلى ال ّذات
اتيجية التي يعبر منيا ّ
بأف العنواف نقطة التّقاطع االستر ّ
يمكف أف نقوؿ ّ

النص( .سأقذؼ نفسي أمامؾ)
والى العالـ ،فييتدي بو القارئ وىو يجوؿ ويصوؿ في مساحة ّ

أنثوية تسرد
اجيدية ،تنقد واقع المجتمع الجزائري وفؽ مسار
سردي يحكي مأساة مريـ كذات ّ
رواية تر ّ
ّ
الدماء
الربيع األسود الذي أساؿ الكثير مف ّ
ثقافية أماز ّ
أوجاع طفولتيا ،وكذات ّ
يغية تسرد وقائع ّ

وخمّؼ الكثير مف الموتى.

أف عنواف رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػ :دييية لويز
بناء عمى ما ّ
تقدـ نكتشؼ ّ

قوض
جاء
ّ
متمردا عمى ثقافة المجتمع الجزائري الذي يرفض اقتحاـ المناطؽ الممنوعة ،حيث ّ

ك ّؿ ما ىو مألوؼ بكشفو عف المسكوت عنو ،المتمثّؿ في بوح األنثى عف عنؼ األب واعتدائو
السمطة واعتدائيا عمى المئات مف المتظاىريف في شوارع مناطؽ
عمييا ،وبوح المواطنة عف عنؼ ّ

القبائؿ.

مثّؿ

العنواف

كعتبة

نصية
ّ

ثنائيتيف
ّ

ىما

ال ّذات

المسالمة

واآلخر

المستبد
ّ

ثريا ،محتشدا
عد «البؤرة
الذي ُي ّ
السرد عبر مساره عبو ار ّ
الرواية ال ّن ّ
ّ
سائية ،يمضي ّ
المركزية في ّ

السرد مف خاللو عف البواطف ،ويستسمـ لسمطة
بالتّنوع صعودا وىبوطا ،وتوتّ ار واستواء ،يكشؼ ّ

1
وروحيا
الساردة إلى الكشؼ عف ىوس التّح ّكـ في المرأة فكرّيا
ّ
البوح»  ،وعميو تسعى ّ

ياسية.
السمطة ال ّذكورّية ،وىوس التّح ّكـ في المجتمع بقبضة
الس ّ
ّ
السمطة ّ
حديدية مف قبؿ ّ
مف قبؿ ّ

جياز
ا
تفرعاتيا ،تش ّكؿ
وعميو نبلحظ ّ
أف العنونة في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) بجميع ّ

النص مف منطمقات العبلقات التي تنشأ
فض اإلشكاالت التي يطرحيا ّ
تحديثيا يساعد القارئ عمى ّ
ّ
عدة.
النص عمى مستويات ّ
بيف العنواف و ّ

)1

األخضر بف السايح  ،سرد الجسد وغواية المّغة (قراءة في حركة الجسد األنثوي وتجربة المعنى) ،عالـ الكتب الحديث
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
أف رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) جاءت تعبي ار
بناء عمى ما ّ
تقدـ يتّضح لنا ّ

السمطة  /رجاؿ األمف
الرجؿ  /األب عمى االبنة ،و ّ
عف ذلؾ اإلجراـ الذي مارسو ك ّؿ مف ّ
شخصية مريـ التي طرحت أسئمة الوطف والتّاريخ ،والمست قضايا المرأة.
عمى المجتمع مف خبلؿ
ّ

قضية االعتداء الذي مارسو األب
الرواية
ّ
 فأخذ الطّابو ّحي از معتب ار حيث تناولت ّ
الصغير صاحب الثّماني سنوات ،لتكتشؼ االبنة
عمى ابنتو ،والذي نتج عنو قتؿ لؤلخ ّ

عية ولدت عف طريؽ الخطأ الذي ارتكبتو والدتيا مع والدىا
فيما بعد ّأنيا ابنة غير شر ّ
البيولوجي.

السكير
 لتنتقؿ إلىالزوجي الذي عانت منو ّ
قضية التّسمط ّ
ّ
الزوجة بسبب زوجيا ّ
الضرب
المعنوي ،وفي كثير مف األحياف
المادي و
الذي يمارس عمييا العنؼ بشكمو
ّ
ّ
ّ

عية.
مف أجؿ االنتقاـ لشرفو الذي انتيكتو بسبب تمؾ االبنة غير ال ّشر ّ

المؤسسة وجبروتيا ،ونممس
ي ّ
النظاـ وطغيانو ،و ّ
 -لتكشؼ أخي ار عف التّاريخ المزّيؼ ،وتعر ّ

الصمت ،وقوؿ المخبوء
حرر مف أغبلؿ
ّ
في ال ّذات ىذا ّ
السعي الحثيث إلى التّ ّ

ياسي.
الصعيديف
يخي أو ّ
ّ
عمى ّ
الس ّ
األنثوي والتّار ّ
ي الذي تم ّكنت عبره الكاتبة مف مساءلة اآلخر (األب
السبلح الفكر ّ
 كانت الكتابة ّنفسي
وتسبب في خراب
قافية،
المؤسسة) الذي مارس اضطيادا عمى ال ّذاتيف
ّ
األنثوية والثّ ّ
ّ
و ّ
ّ
الزيؼ
ودمار
صور القمع و ّ
اجتماعي ،فالحفر في مكنونات ال ّذات والتّاريخ كشؼ عف ّ
ّ
واالعتداء واالضطياد.

قميدية ،التي تستعرض تسمّط
يخية التّ ّ
الرواية التّار ّ
 تجاوزت رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) ّالفردية واألحاسيس
الح ّكاـ عمى الوطف فقط ،بؿ نجدىا ميمومة بالكشؼ عف التّجارب
ّ

مغيب
ّ
الدفينة واآلثار ّ
الرواية لدى دييية لوبز عرضا لتاريخ ّ
الن ّ
فسية ،وبذلؾ تصبح ّ
ومجيوؿ.
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مركزية اآلخر في رواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ)
الفصؿ الثّاني "تمثيؿ ال ّذات وتقويض
ّ
لػ :دييية لويز"
المؤسسة
أف اآلخر /
الرواية تمثيؿ لمعاناة ال ّذات
الجمعية التّار ّ
ّ
يخية ،خصوصا ّ
ّ
 ّتمرد
اليوة بيف ال ّذات واآلخر أم ار
ّ
حتميا ،يفرضو ّ
قد حضر في صورة المعارض ،فتكوف ّ
ال ّذات عمى اآلخر وموقؼ اآلخر مف ال ّذات.

مما جعميا تأخذ بيد
ائية أف ّ
الرو ّ
 استطاعت ّتمد بظبلؿ المّغة ،وىي تعرض األحداثّ ،
يغية المقصاة مف التّاريخ الجزائري
المتمقي ،وتنقمو مف الماضي الذي يحكي
اليوية األماز ّ
ّ

الرواية جزءا
إلى الحاضر الذي يعرؼ ّ
الصراعات ،نحو مستقبؿ أفضؿ ،وعميو تصبح ّ
مف نبض الحاضر وأحبلـ المستقبؿ.

تحدثت
الخاصة ،عندما
الرواية عف تجربة األنثى مريـ ومعاناتيا
ّ
ّ
 تكشؼ لغة ّروحيا وفكرّيا ىذا مف جية ،وعبلقتيا
الرجؿ الذي عمؿ عمى تغييب المرأة
ّ
عف اآلخر ّ /
يغية مف جية أخرى ،وكاف الحديث عف آخر مختمؼ
ّ
بالنضاؿ مف أجؿ الثّقافة األماز ّ

المؤسسة التي مارست العنؼ ضد أبنائيا الذيف طالبوا بحقّيـ الطّبيعي
ىو اآلخر /
ّ

يغية
رد
ىويتيـ ،فكاف ّ
المؤسسة عنيفا خمخؿ التّوازف بيف ال ّذات األماز ّ
ّ
في تأكيد ّ
المؤسسة.
وبيف
ّ
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الفصل الثالث
استنطاق التاريخ المغيب في رواية (الرايس) لـ :هاجر قويدري

ائية بين ذاكرة الماضي وغواية سرد التّاريخ.
الرو ّ
المبحث األول :الكتابة ّ
الهوية.
المبحث الثاني :اآلخر وسؤال
ّ
النسيان).
الغياب (مقاومة ّ
المبحث الثالث :قلق ال ّذات بين الحضور و ّ

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تناولنا في الفصؿ األوؿ والفصؿ الثاني الكموف النسوي بيف غواية الذات وغرابة اآلخر
في رواية )شطحات أنثى( لػ :عيوف ليمى ،ورواية (سأقذؼ نفسي أمامؾ) لػػ :دييية لويز ،سننتقؿ
في الفصؿ الثالث إلى الحديث عف محددات اليوية التاريخية لعبلقة الذات مع اآلخر في النص
الروائي النسائي ،حيث اكتشفنا بعد اطبلعنا عمى بعض الروايات النسائية الجزائرية المعاصرة
أف المبدعات ال يكتبف عف العبلقة المتوترة بيف المرأة والرجؿ ،وال يكتبف عف ىوية األنثى
المتشظية ،كعنصر محوري في النص الروائي ،بؿ ىف انتقمف إلى الحديث عف الذات الجزائرية
ووعييا بالراىف والتاريخ ،والبحث في سؤاؿ مصير اإلنساف في الزمف المعاصر.
ومف بيف ىؤالء المبدعات المواتي خضف في مجاالت أخرى ،ولـ يحصرف أنفسيف
في دائرة وضع المرأة ،الكاتبة ىاجر قويدري ،التي حررت قمميا مف وجع األنثى إلى مجابية
التاريخ المغيب في الرواية الجزائرية ،مف خبلؿ تجريب التداخؿ السردي التاريخي في منتجيا
الرايس ()2015
اإلبداعي الروائي ،وتحديدا في نصيف ،أوليما نورس باشا ( ،)2012وثانييما ّ

المذيف عادت فييما إلى البلمفكر فيو داخؿ المتف األدبي الجزائري ،وىي فترة الحكـ العثماني
في الجزائر التي دامت قرونا مف الزمف ( ،)1830 - 1514والتي بقيت ميمشة نصيا ولـ ترو
مف قبؿ الكتاب الجزائرييف.
عودة الروائية إلى الذاكرة البعيدة أمر ضروري ،ألف المجتمع العربي المعاصر يعيش
تمركزية
ضجيجا في الذاكرة مف نوع خاص ،فيو «محكوـ بالتّخمّؼ ،وال زاؿ يتش ّكؿ وينقاد في ظ ّؿ
ّ

السمطة ،ىو الذي يواجينا بحقيقتنا كأفراد ال زالوا يمثّموف حتّى في حريتيـ الميدورة بأكثر
ّ

مف معنى ،ولع ّؿ رىاننا المستقبمي ىو أف نعيش حقيقتنا في مستوى ما نشاىد

وخاصة بال ّنسبة
المدمر،
الضجيج
واالّ فإ ّننا سنصبح منزوعي الذّاكرة وال يبقى فينا ولنا سوى ّ
ّ
ّ
تفجر المعمومات وتشظّييا».1
لمف يعتبروف أنفسيـ رم از ليا ،ىنا وىناؾ ،في عصر ّ

نشيد عودة متواصمة لمرواية الجزائرية المعاصرة إلى الماضي ،القريب منو خاصة ،بدوافع
متباينة ،إلى تاريخ ثورة  1954والى أزمة التسعينيات ،في المقابؿ تبقى الفترة العثمانية ببياضاتيا
 )1إبراىيـ محمود ،األنثى الميدورة (لعبة المتخيؿ الذكوري في صناعة األنثى) ،ص.149
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
التي لـ تخالطيا سوى أقبلـ المؤرخيف كفراغ روائي أغرى الكاتبة الشابة ىاجر قويدري
التي اشتغمت عمى تمازج التوثيؽ بالفف ،والمرجعية بالجمالية ،والتاريخي بالروائي في روايتيا
(نورس باشا) 1التي رسمت تفاصيؿ مرحمة معتمة فنيا مف تاريخ الجزائر ،حيث عممت
عمى الغوص في عوالميا واكتشاؼ بعض خباياىا عبر استنطاؽ المكاف "القصبة" كمعمـ مف معالـ
الحقبة العثمانية يحمؿ دالالت كثيفة وأبعاد شتى.
وتصرح الكاتبة في حوار أجرتو معيا جريدة نيوز بخصوص اختياراتيا التاريخية
أنيا جاءت بناء عمى رؤية عميقة لما ىو موجود في الروايات الجزائرية ،حيث إف «الفترة
االستعمارية حجبت ما قبميا» ،2ثـ إف الفترة العثمانية تضيؼ الكاتبة ،محصورة في ثقافتنا
ّ

في أنواع معينة مف األكؿ التركي وفي السطوح والبوقاالت ،3 ...ومنو «رغبت في الخوض
المجتمعية» ،4في الفترة الممتدة
السياسي واالجتماعي والتّفاصيؿ
في الفترة
ّ
ّ
العثمانية مف شقّييا ّ

ما بيف سنتي  1798و.1805

الرايس) التجربة اإلبداعية الثانية التي اقتحمت بيا المبدعة عوالـ الكتابة
وتكوف رواية ( ّ

لتكشؼ عف أسئمة التاريخ وكؿ ما ىو مغيب ،مف خبلؿ كسر حواجز الصمت ،والنسياف ،واإلبحار
بالذاكرة واستدعاء اآلخر  /العثماني ،مف أجؿ تحييف العبلقة القائمة بيف الذات  /الجزائري
واآلخر /التركي ،بغية الكشؼ عف المستور ،واعبلء صوت المغمور مف خبلؿ السرد االسترجاعي
لؤلحداث وما يستمزمو مف إطار مكاني وزماني وشخصيات وتبئير ،...فمازاؿ الكثير مف الغموض
يكتنؼ الوجود العثماني في الجزائر :ىؿ ىو احتبلؿ أـ حماية ؟

 )1ىاجر قويدري ،نورس باشا ،دار طوى لمنشر واإلعبلـ ،بيروت ،ط.2012 ،1
)2

محمود عبيدو" ،الروائية ىاجر قويدري في حوار مع الجزائر نيوز :الوجداف ىو المكاف الوحيد لمخياؿ"

20:06 2019 – 1 – 12 ، https://www.djazairess.com/djazairnews/68064 ،2014 – 1 – 29سا.

)3
)4

ينظر ،الموقع نفسو ،الساعة نفسيا.
الموقع نفسو ،الساعة نفسيا.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ائية بيف ذاكرة الماضي وغواية سرد التّاريخ
الرو ّ
المبحث ّ
األوؿ :الكتابة ّ
نبدأ الحديث مف االسترجاع لتاريخ غابر ،كثي ار ما يثير انتباىنا ونحف نق أر الروايات
في عموميا أنيا تعتمد بشكؿ كبير عمى الذاكرة بالعودة إلى الماضي ،ىذا الماضي الذي يعد لبنة
أساس تقودنا إلى فيـ الحاضر ،وفؽ منظور إبداعي تفرضو القدرات اإلبداعية لممؤلؼ ،وتأكد
أنو ال حاضر لممجتمعات دوف ماض يؤسس لوحدة وجودية ،وال تاريخ لمجتمع ال يحمؿ ماض
يمتد في الزماف والمكاف.
تعد الذاكرة واستعادة التاريخ الماضي مف القضايا األكثر إثارة لسيرورة تفكيرية تبحث
في الذات اإلنسانية ،عبر األزمنة المتبلحقة ،وفؽ توتر جدلي يحدث بيف الذاكرة والنسياف ،يرمـ
مف خبلليا المبدع العبلقة التاريخية بيف نصو والواقع ،عف طريؽ إعادة الكتابة ،واعادة اإلنتاج
التي تحوؿ باستمرار الحدود الثابتة بيف ما يبدو أنو يستحؽ التذكر وبيف ما ىو خامد يقتصر
عمى النسياف ،مما يعني أف النص اإلبداعي الذي يعمد إلى استحضار التاريخ ،ال يعيد كتابة
التاريخ ولكنو يسعى إلعادة خمقو وانتاجو.
إف المرأة الجزائرية المعاصرة لـ يعد يرىقيا كثي ار سؤاؿ إثبات وجودىا وفرض ذاتيا فكريا
وتفوقت
الرجؿ
ّ
وابداعيا واجتماعيا ،ألنيا أكدت حضورىا في كؿ المجاالت« ،حتّى زاحمت ّ
نسبيا
الرواية ،ففرضت نفسيا وانتزعت حقوقيا وتمتّعت ولو
عميو في مياديف ّ
ّ
متعددة منيا كتابة ّ

الحرّية وتم ّكنت مف مواصمة تعميميا والتّعبير عف أفكارىا بكثير مف الجرأة ،بعدما خرجت
ببعض ّ

العامة ..واستطاعت المرأة إظيار القدرة
المؤسسات
مف البيت كفضاء مغمؽ إلى فضاءات
ّ
ّ

الرجؿ مف عمى عرش الكتابة» ،1وأكثر مف ذلؾ سمح تطور وعي المجتمع
عمى اإلبداع وازاحة ّ

«باإلقباؿ عمى ما تخطّطو أنامؿ ال ّنساء والتّفاعؿ معو ،كما أصبحت دور ال ّنشر تتسابؽ
الخاصة في خمؽ مسابقات وممتقيات
سمية و
عمى نشر كتابات ال ّنساء ،وساىمت
الر ّ
ّ
ّ
المؤسسات ّ

وتعرؼ بو ،فكاف مف الطّبيعي أف تخمؽ ال ّنساء تراكما
جيويا
وطنيا
تكرـ إبداع ال ّنساء
ّ
ّ
ّ
وقومياّ ،
ّ
)1
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
السنوات ،1»..كؿ ذلؾ تحقؽ نتيجة تضافر عوامؿ مختمفة سياسية ،واجتماعية ،وثقافية
في ىذه ّ

واقتصادية ،عممت عمى تحسيف أوضاع المرأة محميا ومغاربيا وعربيا وعالميا.

اخترقت الكاتبات الجزائريات المعاصرات فضاءات اعتبرت منذ عصور حك ار عمى الرجؿ
كالتاريخ والسياسة والفمسفة ،فالواقع الراىف فرض إعادة التأمؿ والبحث في مستوى عطاء المرأة
ما يعني أف اإلبداع النسائي المعاصر «يسعى إلى تأسيس خطاب نقيض مف خالؿ تفكيؾ
السائدة أو تفجيرىا بال ّنقد ليا ]...[ ،ووضعيا محالّ لممساءلة وذلؾ لتحقيؽ فعؿ
الخطابات ّ

المواجية» .2وعميو انتقمت الممارسة الكتابية عند المرأة مف إثبات الذات األنثوية إلى الوعي بفنيات
الكتابة ،حتى أنو لـ تعد المبدعات تحصر البطؿ في دائرة األنثى المغمقة بؿ أصبح لمرجؿ حظ
في أف يكوف بطبل في روايات تكتبيا المرأة.

يمكننا القوؿ في ىذا المقاـ إف ىناؾ مف يعد حضور الرجؿ بطبل في رواية نسائية عج از
مف األنثى في تحقيؽ وجودىا إبداعيا ،وىناؾ مف يرجعو إلى القدرة التخيمية لمكاتبة التي تمثؿ
مف خبلليا شخصياتيا ،التي مف الضروري أف تتميز بصدؽ التجربة الخاضعة لمحظة اإلبداع
وىو باألمر الذي يفرض عمى المؤلؼ الخضوع لنصو ،حتى يرتقي بممفوظو النصي إلى مستوى
الراس) لػ :ىاجر قويدري ،كي تحكي أوجاعيا
اإلبداع .لـ تأخذ األنثى المساحة الكبيرة في رواية ( ّ

كما ألفنا في كثير مف الروايات ،وانما كنا نستشؼ نوعا مف التيميش في بعض الصفحات.

فالوعي الثقافي بدور المرأة ىو الذي ساعد األنثى المبدعة عمى تغيير نمطية الكتابة
التي عيدناىا في نصوصيا ،وتوجييا نحو استراتيجية جديدة في االشتغاؿ والطرح ،ليصبح
استنطاؽ الميمش واعادة قراءة التاريخ محاور رئيسة تشتغؿ عمييا في نصوصيا بقدر كبير.
الرايس)
قبؿ التفصيؿ في الطرح التاريخي الجديد الذي تبنتو ىاجر قويدري في روايتيا ( ّ

أي فترة الحكـ العثماني في الجزائر ،نشير باختصار شديد ،إلى معنى االستنطاؽ.
)1
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
فاالستنطاؽ في القرآف الكريـ ىو ما تجمى في قولو تعالىَ { :ى َذا ِكتَاب َنا ي ِ
ؽ َعمَ ْي ُكـ ِبا ْل َحؽ
نط ُ
ُ َ
1
إِ َّنا ُك َّنا َنستَ ِ
نص
نس ُخ َما ُكنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
وف }  ،وىو «نطؽ إيحائي (إشاري) يتحقّؽ بالتّوصيؼ الذي ّ
ْ

يعرؼ اإلماـ
عميو اإلماـ عمي (ع) (استنطقوا القرآف ،كتاب اهلل  ...ينطؽ بعضو ببعض) ،ثـ ّ
ِ
ِ
اف ا ْل ُعقُ ِ
وؿ
وس ِم َع ْت َع ْن ُي ْـ آ َذ ُ
ص ُار ا ْلع َب ِر َ
ىذا ال ّنطؽ غير المألوؼ بالقوؿ (لَقَ ْد َر َج َع ْت في ِي ْـ أ َْب َ
وتَ َكمَّموا ِم ْف َغ ْي ِر ِجي ِ
ات ُّ
الن ْطؽ)» .2وىو ما يعني أف أعماؿ اإلنساف في الدنيا ىي التي تنطؽ
َ
ُ
عميو في اآلخرة ،حيث تثنيو إذا عمؿ صالحا ويدخؿ الجنة ،واذا كثرت أفعالو المشينة وخفت

موازينو فيو في الدرؾ األسفؿ.
طقَو».3
استَ ْنطقو أَي كمَّمو ونا َ
أما في "معجـ لساف العرب" يعني «وقد أَ ْن َ
طقَو اهلل و ْ

وىو ما يعني بالمساءلة واالستجواب بغية البحث عما يجب أف يقاؿ ،وال تختمؼ بقية المعاجـ
العربية األخرى حوؿ ىذا المعنى ،الذي ال يخرج عف المحاورة والتحقؽ عف أمر ما.
مسرحية
األدبي ،شع ار كاف أـ
أما االستنطاؽ في األدب فيو يعني مساءلة «ال ّنص
ّ
ّ
ربما وحده ىو القادر عمى إيصاؿ المعنى ،أو حتّى المعاني
أـ رواية ،أل ّف مثؿ ىذا االستنطاؽ ّ
قدية
المتعددة التي ينوء بيا النّص المعني إلى المتمقّي ،وينطبؽ ىذا االفتراض عمى ّ
ّ
الدراسات ال ّن ّ
الفكرية».4
المتنوعة والمتباينة في طروحاتيا
ذات اال تّجاىات
ّ
ّ

فاالستنطاؽ ىو الذي يعمؿ عمى قراءة النصوص والكشؼ عف كؿ الممكنات
التي يمكف أف تؤوؿ إلييا ،والبحث في كؿ ما ىو مسكوت عنو ،واالشتغاؿ عمى كؿ الطروحات
اليامشية التي تحتاج إلى إعادة النظر فييا .فاالستنطاؽ عموما ىو البحث في المعنى والداللة
والقصد لمنص.

)1
)2

سورة الجاثية ،اآلية [. ]29
عباس عمي العمي" ،ميمة استنطاؽ النص الديني وجدلية الذاتي والموضوعي"2017 – 7 – 30 ،

 17:31 ،2018 – 9 – 25 ،http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=567035&r=0&cid=0سا.

)3
)4

ابف منظور ،لساف العرب ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط ،2005 ،4ص  .289مادة (ف .ط  .ؽ)
عباس عمي العمي" ،ميمة استنطاؽ النص الديني وجدلية الذاتي والموضوعي"2017 – 7 – 30 ،

 17:31 ،2018 – 9 – 25 ،http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=567035&r=0&cid=0سا.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تمثؿ النصوص والدراسات األدبية الحداثية خطابا استنطاقيا لمزمف المعاصر المتأزـ
المضادة» ،1حيث ساىمت أوضاع المجتمعات العربية
ردية
ّ
الس ّ
الذي يبحث «عف ّ
آليات تفجير ّ
في تفعيؿ وتشكيؿ ىذا االستنطاؽ ،وتوسيع دائرتو مف خبلؿ التجارب اإلبداعية التي أصبحت

تتناوؿ قضايا اجتماعية وسياسية وتاريخية مغيبة ،كعبلقة الواقع والتاريخ الميمش ،واليامش
والمركز ،والشرؽ والغرب ،وغيرىا مف العبلقات التي تكتسي طابعا إبداعيا تجريبيا يعمؿ
عمى استنطاؽ العتمة والبياض والغموض ،وكؿ ما ىو خفي ومضمر وباىت.
الدفع
انطبلقا مما سبؽ سنشتغؿ في ىذا الفصؿ عمى «تفكيؾ تاريخ العتمة وتعريتو ،و ّ

المضادة إلى الواجية» ،2مف خبلؿ إعادة قراءة التاريخ العثماني الميمش في رواية
بعجمة الذّاكرة
ّ
الرايس) لػ :ىاجر قويدري ،التي وظفت شخصية الرايس حميدو أحد البحارة الشيير ببطوالتو أياـ
( ّ
سيطرة األسطوؿ البحري الجزائري عمى غرب البحر األبيض المتوسط منذ سنة .1791

أصبحت الكتابة النسائية الجزائرية المعاصرة تعمؿ عمى التنفيس عف الذات
الميمش) والبحث عف الحقائؽ المضمرة بعيدا عف القوؿ إف المرأة
مف خبلؿ استنطاؽ (التّاريخ
ّ

مكبمة بقيد الفحولة ،فقد أصبحت الكتابة لحظة عري وانعتاؽ وخرؽ لممألوؼ عمى المستوييف

التيماتي والتقني ،فمـ يبؽ ىذا السرد النسائي في إطار معاناة المرأة ،وانما أعمف عف حضوره
المتماىي بالراىف الثقافي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي ،مفصحا عف المتخيؿ وتعدد
المرجعيات.
ائرية المعاصرة:
سائية الجز ّ
الرواية ال ّن ّ
 /1استدعاء التّاريخ في ّ
إف المتتبع لمسار الكتابة النسائية الجزائرية المتصاعد في العقد األخير مف القرف العشريف
وبداية ىذا القرف ،يجده قد اقترف بحوافز ذاتية وموضوعية جديدة مغايرة لتمؾ التي سادت
)1

وحيد بف بوعزيز ،جدؿ الثقافة (مقاالت في اآلخرية والكولونيالية والديكولونيالية) ،دار ميـ لمنشر ،الجزائر ،ط1

)2

آمنة بمعمى" ،استنطاؽ اليامش واعادة إنتاج التاريخ السياسي في روايتي حميد عبد القادر وكماؿ داود" ،مجمة الخطاب

 ،2018ص.34

منشورات مخبر تحميؿ الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،مج ،12ع ،2017 ،24ص31
20:10 ،2019 /1 /25 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23905سا.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
مف قبؿ ،إذ إف الكتابة أصبحت انشغاال ميما تسائؿ بو المرأة العالـ ،وتقتحـ بيا جدراف الصمت
والنسياف عبر كتابة التاريخ تارة ،وتحبير الذاكرة تارة أخرى ،وتفصح بذلؾ عف وعي جديد يوجو
الكتابة .وفي ىذا السياؽ تندرج رواية (تفّاح الجف) لػ :جميمة مراني التي يشكؿ فييا الصراع
بيف البرامكة والعباسييف في العيد العباسي الموضوع المحوري ،فيما توارى البعد المتعمؽ بيواجس
المرأة وأوجاعيا.
وقد تكرس ىذا النمط مف السرد التاريخي بشكؿ واسع في األعماؿ الروائية المعاصرة
حيث يكوف التاريخ وسيمة لمسرد وأداة الكتابة ،وىذا ما يسمى بتوظيؼ التاريخ في الرواية.
وتعد جميمة مراني مف الكاتبات الشابات البلئي يستحضرف التاريخ في نصوصيف ،ويستنطقف
اليامش ،فالخطاب األدبي ىو الخطاب الوحيد القادر عمى بمورة بعض القضايا المسكوت عنيا.
الكاتبة جميمة مراني روائية شابة مف مواليد 21يوليو  1986بغميزاف ،تشغؿ اآلف منصب
أستاذ لغة عربية في الثانوية ،كتبت قبؿ روايتيا (تفّاح الجف) التي صدرت
عف دار المثقؼ سنة  ،2016رواية (تاج الخطيئة) التي صدرت عف دار
ميـ سنة  ،2015ويبدو أف الكاتبة مولعة بكتابة التاريخ اإلسبلمي
ألف كبل التجربتيف – (تاج الخطيئة) ،و(تفّاح الجف)  -تحكي عف التاريخ العباسي ومغامراتو.
تدور أحداث رواية "تاج الخطيئة" عف ممكة شجرة الدر التي دفع بيا ىاجس الحفاظ
عمى إرث عائمتيا في مممكة "كازخستاف" اإلسبلمية إلى تربية أوالدىا
واعدادىـ لميمة التسيير،

الديف" الحاكـ بعد أبيو،
فكبر األمير "شياب ّ

فتعيدتو لقبائؿ الجنوب ليتعمـ الفروسية والفصاحة وحرمتو مف الحب
والحناف ،وىناؾ تعرؼ عمى جواد السكير فاستقدمو لمممكتو يبلزمو في مجالسو.
الديف" الذي أرىؽ رعيتو بالضرائب بحجة
لـ تكف الممكة راضية عف سياسة األمير "شياب ّ
تمويؿ الجيش ،وفي رحمة تحصيؿ ليذه الضرائب يقتؿ صديقو جواد ابني عجوز فقيرة ،مما يثير
غضب الشعب ،تسرع الممكة إلصبلح الخطأ فيشترط عمييا السمطاف عزؿ ابنيا البكر مف اإلمارة
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الديف" أمي ار
الديف" وتتوج "جالؿ ّ
واستبدالو بأخيو األصغر "جالؿ ال ّديف" ،وتبعد الممكة "شياب ّ
عمى المممكة.
الديف" إلى مممكتو المسموبة بيوية رجؿ قروي فتحدثو نفسو باالنتقاـ مف أمو
يعود "شياب ّ
وأخيو واسترداد عرشو الضائع ،لينشب صراع بيف األخويف ،وتتدخؿ الممكة  /األـ في المحظة
الديف" وتفديو بروحيا.
الحاسمة إلنقاذ "جالؿ الديف" مف سـ رجؿ استأجره أخوه األمير "شياب ّ
الديف" مف المممكة تاركا العرش ألخيو ،ويقضي بقية عمره مثؿ أمو
وفي األخير ينسحب "شياب ّ
في الصبلة وخدمة العجوز التي فقدت ولدييا لمتكفير عف خطاياه.
نقمت لنا رواية "تاج الخطيئة" سموكات ثقافية نمطية ألفراد العائمة الحاكمة ،كصرؼ
الديف وينظر بإعجاب إلى جواد :سأجعميا 1000
األمواؿ دوف احتساب العواقب« ،يبتسـ شياب ّ

ذىبية ،ما رأيؾ؟» ،1كما اتخذت الكاتبة مف وصؼ القصر الممكي وسيمة الستعراض الثراء
قطعة
ّ

الفارسية ...متّكئة
الزرابي
الفاحش والبذخ لمطبقة الحاكمة« ،في غرفة واسعة ،مفروشة بأفخـ ّ
ّ
الحريرية» .2وتقوؿ الكاتبة في موضع آخر« :في غرفة أخرى مميئة بالجواري
عمى الوسائد
ّ

الموسيقية ،كاف جواد يترّنـ عمى ألحانيا ،وفي يده كأس
كف يعزفف عمى مختمؼ اآلالت
المّواتي ّ
ّ

الخمر ،3»..فمؤلسرة الممكية أعرافيا ونماذجيا التعبيرية ،ولمرعية عاداتيا ولغتيا .يعد النص األدبي
بنية ثقافية جمالية ،والمرجعية األيديولوجية ىي التي تحرؾ فعؿ الكتابة وتوجو أىداؼ اإلبداع.
كانت الممكة تنتصر لمسبلـ ولقد سعت إلخماد نار الفتنة ،ولو اضطرت لمتضحية بابنيا

فالممكة تغمب العقؿ عمى العاطفة «لـ تستطع أف تضعؼ أو تبكي ،4 »..فالحكمة ليست حك ار
تنـ عف رزانة
عمى الرجؿ ،فمممرأة أيضا حظ ونصيب فييا «كانت المرأة تتكمّـ بوتيرة وحدة ،وتيرة ّ

ورجاحة عقؿ» ،5وىي صورة غير مألوفة في النسؽ الذكوري الذي يضع المرأة في كومة
)1

جميمة مراني ،تاج الخطيئة ،دار ميـ لمنشر ،الجزائر ،ط ،2015 ،1ص.10

)3

المصدر نفسو ،ص.16

)2

)4
)5

المصدر نفسو ،ص.11
المصدر نفسو ،ص.62
المصدر نفسو ،ص.34
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
أجمت األلـ
األمياتّ ،
أجمت البكاءّ ،
مف العواطؼ ،وخفة العقؿّ « :
أجمت نحيب الثّكالى ،ودموع ّ

فعقميا لـ يسمح ليا بذلؾ» ،1وقدمت الكاتبة حالة الضعؼ بصفتيا حالة إنسانية تعتري الرجؿ

خطواتو ،وتتراجع ثقتو بنفسو».2
والمرأة عمى حد السواء «قد تتشابو ّ
فتتوه ّ
الدروب أماموّ ،
تمردت الكاتبة عمى النسؽ المييمف ،ورفضت ادعاءاتو ،فالخياؿ ىو مشروع التمرد والثورة
ضد الظمـ والجيؿ ،وازدواج المقاييس والثنائيات الباطمة التي نشأت منذ العصور القديمة

3

إال أننا نبلحظ أف جميمة مراني كتبت في إطار السياؽ التاريخي ،الثقافي ،االجتماعي ،اإلسبلمي
الشعبي الجزائري ،فالنسؽ كما يرى فوكو يمثؿ فك ار قاى ار قسريا يعيش في وعي اإلنساف وال وعيو
يوجو كبلمو ويحرؾ سموكو ،لذا وجدنا المرأة في رواية (تاج الخطيئة) غائبة عف الساحة السياسية
فمـ تشارؾ في صنع القرار ،ولـ تحضر الجدؿ السياسي في قاعة العرش ،ىي ال تممؾ صبلحيات
حقيقية ،ولما قاؿ الشيخ أحمد« :أليس أفضؿ أف نستشير الممكة األـ ،ينيض األمير
األوؿ واألخير ىنا ،ىؿ ترى غير ذلؾ؟».4
غاضبا :أنا صاحب القرار ّ
وتصادفنا مرة أخرى صورة المرأة المكيدة ،وىي صورة متجذرة في تاريخنا وثقافتنا وتراثنا
وتناقميا األجياؿ عبر األمثاؿ واألشعار والقصص ،إف حكاية مكائد زوجة األب لمتخمص
مف أربابيا في األدب الشعبي تؤكد فكرة كيد النساء ،ونرى الممكة في (تاج الخطيئة) تكيد البنيا
إلبعاده مف العرش ،فتفاوض السمطاف في سرية ،وتتصؿ بجماعة حشاشيف حوؿ أمر خطؼ
الديف".
"شياب ّ
في حيف تحكي رواية (تفّاح الجف) لجميمة مراني عف قصة تدور في العصر العباسي
أياـ حكـ ىاروف الرشيد وقت صراعو مع البرامكة ،وغضبو عمييـ..
نتيجة مقتؿ أحد أقاربو بشكؿ غامض .تجري األحداث في مدينة
بغداد ،تدعى البطمة نارديف تموت كؿ عائمتيا بسبب اتياـ والدىا
)1
)2
)3
)4

جميمة مراني ،تاج الخطيئة ،ص.78
المصدر نفسو ،ص.44
ينظر ،نواؿ السعداوي ،كسر الحدود ،مكتبة مدبولي ،القاىرة( ،د.ط) ،2004 ،ص.163
جميمة مراني ،تاج الخطيئة ،ص.42
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الطبيب ىزير بترجمة كتاب عف السموـ مف السريانية إلى العربية والذي تسبب في قتؿ أحد أقارب
الرشيد.
تظؿ األحداث تتصاعد مع حكي البطمة نارديف ،لنكتشؼ أف الطبيب الييودي "إسحاؽ"
الذي تولى رعايتيا بعد موت عائمتيا ىو مف قتميـ ،بالمشاركة مع طبيب آخر عربي يدعى
"اآلصفي" ،وذلؾ في محاولة منيما لمتقرب مف الخميفة واالستحواذ عمى منصب رئيس “البيرمستاف”
والتنعـ بالخير الوفير والماؿ الكثير.
تبدو الرواية سردا مشوقا ركزت فيو الروائية عمى البطمة نارديف وبحثيا عف قاتؿ أىميا
الذي ىو أحد األطباء المشيوريف "إسحاؽ" المشرؼ عمى معالجة المرضى في مستشفى
"بيرمستاف" ،حيث يستخدـ نبتة تسمى (تفاح الجف) عمـ بيا مف خبلؿ الكتاب الذي ترجمو والد
نارديف ،وتصيب مف يشـ رائحتيا بالصمـ ،قبؿ أف يمارس القاتؿ فعؿ القتؿ بخنجر مسموـ
مف النبتة نفسيا ،وتكوف نياية الطبيب إسحاؽ ىو اآلخر عمى يد ىذه النبتة.
تستنطؽ "جميمة مراني" في روايتيا حدثا تاريخيا سياسيا ميما ىو قتؿ  /تصفية البرامكة
مف طرؼ العباسييف ،نتيجة الجحود السياسي والطمع في السمطة والنفوذ ،وتكتشؼ بطمة الرواية
نارديف ذلؾ الفعؿ االجرامي الذي قاـ بو أحد األطباء ورجالو عمى عائمتيا ،لتؤكد أف السياسة جحيـ
الرجاؿ ،ال تحتاج
يقضي عمى كؿ أخضر ويابس ،تقوؿ« :ال يحتاج الخميفة إلى الثّبات في ّ

السياسة إلى ذلؾ ،عمينا أف نتمايؿ دائما بما يتناسب وتغ ّيراتيا ،عمينا أف نكوف في منتيى
ّ

المّيف ،حتّى ال ننكسر ،لـ يستطع والدي مجاراة ما يفعمو رجاؿ آؿ برمؾ الذيف تغمغموا عميقا
جدي كثي ار ليترؾ
السياسة وألعبيا ،وأصبحوا اليوـ ضحاياىا .ضغط عميو ّ
في جسد ّ
الدولة وأتقنوا ّ
تفرغ لمخدمة في البالط ،لـ يخؼ والدي مف شيء خوفو مف ذلؾ المكاف
العقاقير والكتب جانبا وي ّ

الغامض .أل ّنو كاف ثابتا فقد خسر حياتو وحياتنا جميعا» ،1ىكذا انتيت حياة عائمتيا بسبب
السياسة وانتيى بيا األمر في الشارع ،ويقوـ فيما بعد الطبيب إسحاؽ برعايتيا وتعميميا أسرار
النباتات عدا نبتة واحدة ىي (تفّاح الجف) التي تحمؿ سر قتؿ البرامكة.
 )1جميمة مراني ،تفاح الجف ،دار المثقؼ لمنشر والتوزيع ،باتنة ،الجزائر ،ط ،2016 ،1ص .27 - 26
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تعيد جميمة مراني قراءة التاريخ اإلسبلمي في العيد العباسي ،مف خبلؿ اعتمادىا
عمى الذاكرة المضادة بالكشؼ عف حقيقة الصراع بيف البرامكة والعباسييف والحفر في الخطاب
السياسي مف أجؿ استيعاب ما يعتريو مف لبس وغموض ،نتيجة التسمط واإلقصاء الذي مارسو
ىاروف الرشيد ووالتو عمى البرامكة جميعيـ ،بالذيف يريدوف الفتؾ بو وبسمطانو ،والذيف كانوا بعيديف
عف السمطة والسياسة أمثاؿ ىزير وعائمتو التي راحت ضحية ممارسات سمطوية بشعة ترمي
إلى الحفاظ عمى الجاه ،وحرية التصرؼ في الببلد والعباد ،األمر الذي جعؿ ىاروف الرشيد يتخذ
قرار نفي البرامكة مف الوجود والقضاء عمييـ بشكؿ نيائي.
تصبح نارديف اليد اليمنى لمطبيب إسحاؽ ،وأوؿ طبيبة يعرفيا البيرمستاف ،ىنا تكوف
قد حققت حمميا الذي كانت والدتيا ترى فيو مجرد أمنية ال يمكف تحقيقيا ،وكانت تنياىا
عف القراءة ،وتدعوىا إلى االىتماـ بمظيرىا لتجد زوجا تسكف إليو ،فتخاطبيا قائمة« :خمؽ العقؿ
لمرجاؿ وخمؽ الجماؿ لم ّنساء ،ستضمر عيناؾ الجميمتاف دونما فائدة فبنات البرمكي ال يدخمف
ّ

تسرح شعرىا البني الطويؿ ليرتاح عمى كتفييا
بية وتقوؿ ذلؾ وىي
المدرسة الطّ ّ
ّ

الرجاؿ أرواحيـ بيف يدي امرأة جميمة
الرجاؿ قد يضع ّ
وتواصؿ - :التّطبيب مينة ّ
تطببو [ ]...فقط صوت الخمخاؿ ىو ما يثبت
لك ّنيـ ال يأمنوف عقميا ال ّناقص عمى جرج صغير ّ

يشد انتباه العالـ إلينا ،ىذا العالـ الذي ال يحكمو
وجودنا نحف ال ّنساء ،رنينو ين ّبئ بحضورنا ّ

الرجاؿ» ،1يتضح مف ىذا المشيد السردي أف األـ اقتنعت بفكرة دونية المرأة التي كرستيا
إالّ ّ

التقاليد واألساطير والحكايات ،فقدرات المرأة العقمية محدودة ال تمكنيا مف اقتحاـ مجاالت
أخرى غير البيت ،فيو المجاؿ الوحيد الذي تتقنو وتحسف تدبيره.
ىذا المنطؽ المترسب في عقوؿ األميات ترفضو نارديف وتنتفض ضده ،فيي تممؾ

مف الفطنة والذكاء واإلرادة ما يجعميا مؤىمة الرتياد عمـ الطب ،وىو ما يراه والدىا الذي عمؿ
عمى تعميميا بنفسو دوف إرساليا إلى المدارس خوفا عمييا مف طموحيا وحمميا الكبير ،في عالـ
ال يتسع لقبوؿ فتاة حالمة مثميا.
 )1جميمة مراني ،تفاح الجف ،ص .14 - 13
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
فقد تمردت الفتاة نارديف عمى الثقافة الذكورية التي أرادت أف تبقييا بيف جدراف البيت تنتظر
فارس األحبلـ ،وتصرح الكاتبة جميمة مراني في حوار مع الصحافية سماح عادؿ حوؿ وضع
المرأة الكاتبة ،تسأؿ سماح عادؿ :ىؿ وجدت صعوبة كونؾ كاتبة امرأة في مجتمع عربي؟
وما رأيؾ في حاؿ الثّقافة في الجزائر؟ ،وترد عمييا مراني :محيطنا غير مشجع لئلبداع بشكؿ
عاـ ،فما بالؾ بجريمة كونؾ امرأة ،لكنني كأي امرأة مبدعة سأفكر خارج الصندوؽ ،واستمر
في الكتابة واإلبداع.
أما بالنسبة لػمثقافة في الجزائر فيي مرتبطة بأسماء معينة ..ال يمكف أف ننكر مكانتيـ
وابداعيـ ،ومف الصعب أف تتاح ألمثالنا فرص متساوية أو قراءات نقدية حقيقية ،أتمنى لو يق أر
النقاد في ببلدي لمشباب ،وينتقدوىـ بشكؿ فعاؿ ،بعيداً عف الجمؿ المكررة مثؿ (ىا قد صار
ودب يكتب) ،ىذه العبارة محبطة وال تعطينا سبباً حقيقياً لمتوقؼ أو االستمرار.1
ىب ّ
ك ّؿ مف ّ
تعمؿ األـ عمى تمرير الثقافة الذكورية التي تقؼ ضد تحرير المرأة مف المعتقدات المكبمة
واألفكار البالية في ىذه الرواية ،في حيف يشجع األب االبنة نارديف عمى التعمـ والوصوؿ
إلى مبتغاىا ،وىو ما تجمى في الممفوظ السردي اآلتي ،تقوؿ أـ نارديف لزوجيا -« :ال أريدىا
استبد بيا الجوع ،ك ّؿ ما تفعمو
أف تتعمّؽ بيذه الكتب ،أنظر إلييا إ ّنيا ال تأكؿ وال تشرب إالّ إذّا
ّ
الدخوؿ إلى المكتبة والقراءة.
ىو ّ
 أال يجدر بؾ أف تفرحي ،ما تحفظو يفوؽ ما يحفظو أخواىا ...لوال أ ّنؾ تمانعيفألعددتيا لدخوؿ البيرمستاف.
الدماء وتممس الموبوئيف
 حفيدة محمد بف يحي البرمكي في البيرمستاف؟ تغسؿ آثار ّوالمرضى ،أال يكفي الولداف؟
 -البرمكة ،البرمكة ...واهلل تكاد تفتنيف بيذا االسـ».2

 )1ينظر ،سماح عادؿ" ،مع (كتابات)  ..الروائية الجزائرية “جميمة مراني”  :أتمنى لو يق أر النقاد في ببلدي لمشباب" ،مجمة
كتابات 4 ،ماي  12 ،www.kataranovels.com/writers/ ،2017جانفي 20:01 ،2019سا.
 )2جميمة مراني ،تفاح الجف ،ص .17

~ ~ 192

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
يبرز ىذا المقطع غياب وعي األـ بأىمية الثقافة في تغيير وضع المرأة ،لكف شاءت
األقدار أف تفقد نارديف عائمتيا بسبب فعؿ فاعؿ ،ويكوف االنتقاـ ىو ىدفيا ،فتعيش مع الطبيب
الييودي إسحاؽ الذي يعمؿ عمى تعميميا لتصبح طبيبة مشيورة تضاىي الرجاؿ بؿ وتفوقيـ عمما
وذكاء ،ومع ذلؾ لـ تنس بداخميا انتقاميا لعائمتيا ،وظمت تحمؿ رغبتيا الشديدة في االنتقاـ.
تعود بنا الروائية إلى إحساس المرأة باالضطياد في موقؼ آخر« :أتانا أحدىـ قبؿ بدء
حدة:
عمي معمّمي ،قاؿ في ّ
حمقة ّ
الدرس بقميؿ وأنا ّ
أدوف ما يمميو ّ
الرجاؿ؟
 ال تبالغ ّأييا المعمّـ إسحاؽ؟ ال يجبّ
باآلسيات أف يحضرف حمقات العمـ مع ّ

السريان ّية
 ىذه الفتاة ليست ّآسية ،إ ّنيا تمميذتي ومساعدتي ...ال أحد منكـ يجيد ّ
كما تجيدىا ،وأنت نفسؾ لـ تق أر عدد الكتب التي قرأتيا ،إذا أردت ابقى

واالّ فإ ّنو ال يجدر بمف ىو مثميا أف يكوف في مكاف يجمس فيو أمثالؾ».1
وىنا تحدث مواجية النسؽ الفحؿ مع النسؽ الفحؿ ذاتو الذي يرى المرأة كائنا قاص ار
وناقص عقؿ ،عمى خبلؼ الطبيب إسحاؽ الذي أدرؾ بداىة نارديف وذكائيا ،واتخذىا تمميذتو
تساعده في التمريض.
تعكس عبلقة نارديف بالطبيب الييودي إسحاؽ عبلقة توافؽ ،عمى الرغـ مف اختبلفيما
السنة األولى أجيؿ عادات الييود
العقائدي وىو ما تجمى في قوؿ نارديف« :عشت معو في ّ

يوبخني يوما
وتقاليدىـ وأتشاجر بسبب أو بغير سبب مع
السيدة (عيديا) لك ّنو لـ ّ
ّ

ك ّؿ ما كاف يقولو كمّما اشتكى مني أحد الجيراف ىو( :افعمي ذلؾ داخؿ المنزؿ) أو (ال تفعمي
األياـ فيمت سبب موت زىرة ال ّنرجس بسرعة ،أل ّنيا وحيدة ال تستطيع
ذلؾ خارج المنزؿ) مع ّ

القوة
أما ّ
بقية األزىار فتحتمي ببعضيا البعض ذلؾ يعطييا ّ
أف تقاوـ ّ
الريح فتقتمعيا بسيولةّ ،

عمى البقاء ،ال أريد أف يقتمعني أحد مف ىنا لذلؾ بدأت أتعمّـ كيؼ أساير عاداتيـ وأتج ّنب إثارة

استيائيـ ،ولـ أتخ ّؿ عف التّعمّـ مف الكتب ،لك ّنني صرت أراقب ال ّناس مف حولي وأتعمّـ بنفس
ّ
 )1جميمة مراني ،تفاح الجف ،ص .65
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
السيدة (عيديا) المرأة الغميظة لـ تعد تشتكي م ّني» ،1لـ تأخذ ىذه العبلقة منحى
القدر ،حتّى ّ
أف ّ

الصراع الذي كنا نشاىده في معظـ الروايات التي تصور رفض المسمـ والييودي لبعضيما البعض

وانما كانت تمثؿ عبلقة التعايش ،حيث كاف ىـ الطبيب ىو تعميميا ،وكاف ىدفيا تحقيؽ حمميا
بدخوؿ البيرمستاف واالنتقاـ مف الطبيب العربي "اآلصفي" الذي تعتقد أنو ىو قاتؿ عائمتيا.
كانت نارديف تنتظر لقاءىا بالطبيب اآلصفي ،إلى غاية مجيء ذلؾ اليوـ الذي عاد
فيو مف ميمتو إلى البيرمستاف ،وقد غمب عميو الوىف والمرض ،وتكتشؼ أنو والد الطبيب صييب
الذي يحبيا وتبادلو الحب والوعد بالزواج ،وتتوتر العبلقة بينيما ويدافع صييب عف والده وتظير
أحداث جديدة غيرت مجرى حقيقة قتؿ عائمتيا ،يقوؿ ليا اآلصفي« :والدؾ ىو مف ترجـ كتاب
السموـ فميس بعيدا إذف أف يقتؿ أحدا بما يحوزه مف معرفة ،ك ّؿ مف في البيرمستاف يعمـ ىذا.
ّ
 عمى األقؿ ليس المعمّـ إسحاؽ منيـ...وىز رأسو:
ابتسـ اآلصفي ّ
شيطاف؟
 طبعا ...ستدافعيف عنو ،ألست ابنة ال ّصرخت في وجيو:
أف أبي لـ يقتؿ أحدا ...أبي لـ يكف شيطانا.
 -كالنا يعمـ ّ

رباؾ».2
 أنا ال أتحدث عف والدؾ ...أنا أقصد ال ّشيطاف الذي ّ
وتنقشع شيئا فشيئا الغيوـ ،وتتضح الرؤية أكثر« :استغرؽ األمر م ّني ىنيية قبؿ أف أعي
مف قصد بكالمو ،قمت وكأ ّنني أستبعد ما أف ّكر فيو:
 المعمـ إسحاؽ!!!عمي ،فقد سبؽ
لما أدرؾ ّ
اتّسعت ابتسامتو أكثر ّ
أف ىذا الخاطر لـ يكف جديدا تماما ّ
ورد بثقة:
أف طرؽ ذىنيّ ،

 )1جميمة مراني ،تفاح الجف ،ص .55
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
جيدا وكالنا يا نارديف رأى
 ال ّبد أنّؾ ف ّكرت في ىذا مف قبؿ ،كالنا يعرؼ إسحاؽ ّ

لو أكثر مف وجو ،فقط أولئؾ الذيف عاشوا معو وطرحوا األسئمة يعرفوف

مف ىو إسحاؽ.1»]...[ ...
يخطط إسحاؽ الشخصية الييودية لبلستيبلء عمى منصب ميـ ،إمارة "بكازاخستاف"
في أواخر الدولة العباسية ،ويستعيف بالطبيب العربي اآلصفي ،غير أف ىاروف الرشيد أتى

تربت
أزوج ابني لمف ّ
عمى كؿ البرامكة ولـ ينج منيـ فرد واحد -« :ال يمكنني أف آمف جانبؾ ،كيؼ ّ

عمى يد إسحاؽ؟ فمتبتعدي عنو ،أماـ صييب حياة يعيشيا وليس في يدؾ غير الموت.
 -أعطيني المخطوطة وأعدؾ أ ّنني سأبتعد عنو []...

ريانية؟ (قاؿ صييب)
الس ّ
 ىؿ كانت المخطوطة التي تبحثيف عنيا مكتوبة بالمّغة ّ -نعـ]...[ ...

 ال أعمـ ما جاء فييا ،لكف قبؿ أف يمنعني والدي مف متابعة تعميمي عند المعمّـإسحاؽ ،دار بينيما شجار حوؿ مخطوطة ما ،طالبو إسحاؽ بيا لكف أبي نفى عممو
بمكاف وجودىا ،مع أ ّنني رأيتو يحرقيا بيديو...
شيقت - :أحرقيا !!!».2
وبعدىا سيدور الحوار حوؿ (تفاح الجف) النبتة السامة التي ذكرىا والد نارديف
في مخطوطة ،والتي استعممت في قتؿ أحد أقارب ىاروف الرشيد ... -« :في ذلؾ الوقت لـ أكف
جيدا ،لك ّنني تم ّكنت مف قراءة كممة واحدة (تفّاح الجف).
أتقف السريان ّية ّ
 تفّاح الجف !!! ما ىذا؟طبية نادرة ...كيؼ ال تعمميف وأنت تمميذة إسحاؽ؟
 إ ّنيا نبتة ّ -ىؿ يعمـ إسحاؽ بشأنيا؟

تتحدث عنيا بالتّأكيد]...[.
 طبعا فالمخطوطة كانت ّ )1جميمة مراني ،تفاح الجف ،ص .116
 )2المصدر نفسو ،ص .118 - 117
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
 أبي كاف يعمـ بأ ّنؾ تستخدـ تفّاح الجف لمقتؿ ،ىذا ما ورد في المخطوطة التي كتبياأليس كذلؾ؟
وتأممو قميال ،ثـ قاؿ:
ّ
مد إسحاؽ يده نحو خاتمو الذّىبي ّ

الرشيد ذلؾ كاف سيفضح ك ّؿ شيء
 لـ يكف يعمـ وحسب ،كاف سيرسميا إلى ىاروف ّأنا واآلصفي ك ّنا سنقتؿ ،لقد حافظنا عمى حياتنا ليس أكثر».1

ىكذا يكوف مقتؿ عائمتيا عمى يد الطبيب إسحاؽ الذي أشرؼ عمى تربيتيا بمساعدة
مف الطبيب اآلصفي ،كي يحافظا عمى مكانتيما في البيرمستاف ،وتبدو سياسة التسمط والجبروت
واضحة في معالـ النص ،فالسمطة تسكر صاحبيا وتوىمو بجنوف العظمة ،فيعتقد أنو محور الكوف
فمـ يكتؼ إسحاؽ واآلصفي بما ىما عميو ،بؿ كاف يطمعاف في احتبلؿ مراكز عميا أخرى تضمف
ليما ماال وجاىا.
دار التاريخ دورتو ،ودالت دوؿ وظيرت أخرى واختمؼ الزماف والمكاف ،إال أف سياسة
التسمط والتعسؼ والقمع مازالت ىي نفسيا ،فكأف الروائية تحكي عف اإلجراـ السياسي الذي تشيده
ثمة ىدؼ واحد
السياسة ال اعتبار ّ
لمصداقة ...في ّ
لمدـ وال ّ
الدوؿ العربية اليوـ« ،في ّ
السياسة ّ

وحؽ واحد (حفظ الخالفة) ،قد يبدو األمر غير منصؼ اآلف ،لكف ال ّناس ستعمـ
وواجب واحد
ّ
الضحايا والجالّدوف
ولو بعد حيف ّ
السياسة ىي األكثر ضرورةّ ]...[ ...
أف الق اررات المؤلمة في ّ
مجرد أحجار
ّ

شطرنج
عمى رقعة ال ّ

كمّيـ

ربما
تحت رحمة
السياسةّ ...
ّ

يتوجب
ّ

الرقعة وننظر
عمينا نحف أف ال نحكـ عمى األمر مف ّ
الداخؿ ...عمينا أف نغادر ىذه ّ
مف بعيد.2»...

وتستمر المؤامرات السياسية مف أجؿ الحفاظ عمى الحكـ ،وتتواصؿ ممارسات البطش واالستبداد
عبر األزمنة واألمكنة ،فحب التممؾ داء ،وىوس السمطة داء ،يدفعاف باإلنساف إلى ارتكاب األخطاء
ووضع المكائد ،فمف زمف الدولة العباسية إلى يومنا ىذا لـ تتغير األمور كثي ار بخصوص ىذا الجانب.

 )1جميمة مراني ،تفاح الجف ،ص  118إلى .126
 )2المصدر نفسو ،ص .104
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
فمف العنواف تبدأ الروائية بالمغامرة في الطرح ،حيف أثارت فينا سؤاؿ البحث في معنى
(تفّاح الجف) الذي يوجو قراءتنا لموىمة األولى نحو موضوع الجف والسحر والشعوذة  ،لكف النص
ىو غير ذلؾ ،فيحدث كسر أفؽ توقعنا كقراء ،وتنفتح أمامنا آفاؽ تأويمية أخرى حوؿ إمكانات
استغبلؿ العمـ استغبلال سيئا ،مثؿ النبتة التي توصؿ والد نارديف إلى تحديد مكوناتيا ،فتستعمؿ
لمقتؿ ،وحوؿ أخطار السياسة التي أودت بأفراد عائمة كاممة أثناء الخبلؼ بيف ىاروف الرشيد
والبرامكة ذات األصوؿ الفارسية ،وحوؿ الغموض الذي يشوب ببعض األحداث التي عرفيا تاريخ
الشعوب والدوؿ منذ األزؿ.
يبدو أف التجربة اإلبداعية النسائية بدأت تخوض عوالـ جديدة في اإلبداع وتستنطؽ
أصوات خافتة وتسمط الضوء عمى مناطؽ باىتة كتجربة جميمة مراني التي استميمت التاريخ
العباسي ،وأعادت قراءة الصراع الحاد الذي نشب بيف ىاروف الرشيد والبرامكة ،ولقد أكدت الكاتبة
في مناسبات عديدة ،أنيا مولعة بالكتابة عف التاريخ اإلسبلمي ،وذكرت أف الرواية تشبو سمسمة
ىاري بوتر ولكف بنكية إسبلمية ومعمومات إسبلمية.1
الزمف العثماني ومغامرة التّجريب:
 /2أصوات ّ
تتحدد عبلقة الرواية المعاصرة بالتاريخ مف خبلؿ نمطيف :النمط األوؿ يكوف التاريخ
فيو غاية السرد فيطمؽ عمييا تسمية (رواية تاريخية) ،ألنيا تخاطب التاريخ وتقرأه وتنتقده
مف منطمؽ مسؤوليتو األدبية تجاه التاريخ ،والنمط الثاني يكوف التاريخ فيو وسيمة لمسرد وأداة
لمتعبير وىذا ما يسمى (بتوظيؼ التاري ،2والقاسـ المشترؾ بينيما يكمف في عدـ إعادة إنتاج
التاريخ الرسمي ،فواسيني األعرج الذي كتب رواية "كتاب األمير – مسالؾ أبواب الحديد"
حوؿ شخصية األمير عبد القادر ،لـ ينغمس في توثيؽ األحداث ،والتنقيب عف المعمومات وحسب

)1

ينظر ،ربيعة خريس" ،جميمة مراني تعرض "تاج الخطيئة" و"تفاح الجف" في القاىرة" ،األربعاء  24جانفي 2017

00:45سا ،العرب اليوـ 12 ،https://www.arabstoday.net/485/005414 ،جانفي 22:22 ،2019سا.
 )2ينظر ،محمد األميف بحري" ،تمثُّؿ التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة" ،موقع حكايات سحر الحكي ومتعة التأويؿ
 17مارس  ،https://hakaya.co/2017/03/17/ ،2017األحد  20مايو19:28 ،2018 ،سا.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
وانما ركز عمى تفاصيؿ أخرى مف حياة األمير ،كتمؾ المراسبلت المؤثرة بيف األمير والقس الفرنسي
مونسينيور دي بوش وغيرىا مف الجوانب اإلنسانية واألحاسيس التي ال ييتـ بيا التاريخ.
الرايس) زمنا لـ تتعود الرواية الجزائرية عمى أف تقتحمو
اختارت ىاجر قويدري في رواية ( ّ

ىو الزمف العثماني في الجزائر ،كفرصة ثانية بعد روايتيا
(نورس باشا) التي تحدثت فييا عف الفترة التاريخية
نفسيا ،اشتغمت فييا بمغة فنية مخالفة لما عيدناه في

الكتابة النسائية الجزائرية ،التي كانت تركز عمى الذات األنثوية وتديف السمطة البطريركية
إلى اإلبحار في األسطوؿ البحري مع الرايس حميدو أحد البحارة المشيوريف في الجزائر ،ليكوف
عصب روايتيا ،لكف الرايس كما ىو حاضر في العنواف وفي النص ضمنيا

مف خبلؿ أحاديث

الرواة السبعة ،ىو غائب قوليا في النص الروائي فيناؾ مف يتحدث نيابة عنو.
تكوف الذاكرة التاريخية ىي المرجعية الفكرية والثقافية ومصدر إبداع الروائية في نسج
نصيا الروائي ،لكف ىذا ال يعني أف الرواية ىي تأريخ لؤلحداث الماضية التي حدثت في زمف
ما ،وانما ىي تحكي عف التاريخ ليكوف وسيمتيا في البحث عف الذات ،واستقصاء مكامنيا وطرح
أسئمتيا .وبعد توغمنا في ثنايا الرواية تبيف لنا أف الروائية ىاجر قويدري لـ تكتب عف التاريخ
"الرايس حميدو بف عمي" وعمى أىـ مواقفو وأفعالو
كحدث وانما ركزت عمى الشخصية التاريخية ّ

وكتبت عف لحظات فرحو وغضبو وانكساراتو ونجاحاتو ،إضافة إلى كشؼ عبلقاتو مع اآلخر.

وتكوف الرواية بيذا الشكؿ بحثا في ىوية بطولية عرفيا التاريخ ،لكف وفؽ شكؿ سردي
مخالؼ لمشكؿ التقميدي ،تحكمت فيو حركية القوؿ السردي المعاصر الذي يتميز بقابمية التغيير
تبعا لمصراعات الثقافية الناتجة عف ظروؼ اجتماعية وتاريخية معينة.
كاف الخياؿ الوسيمة المتبناة في تحرير الكتابة الروائية مف التأريخ عند ىاجر قويدري
باعتبار الخياؿ إجراء إبداعي تفرضو التجربة اإلبداعية عمى الخطاب النصي ،حتى ينقمو
مف الواقع إلى اإليياـ بالواقع ،مف خبلؿ تنشيط المخيمة ،وتحفيز الذاكرة عمى استدعاء التاريخ
ليكوف التيمة المحورية في الرواية ،ويحفز القارئ باستمرار عمى السؤاؿ :لماذا التفتت الروائية
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
إلى زمف مضى ىو العيد العثماني وحاولت إعادة نسجو في نص فيو مف الخياؿ واإلبداع
ما يميزه؟ أليس في الحاضر مف األسئمة واإلشكاالت ما يكفي حتى تعود إلى الماضي؟
وىؿ العودة إلى الماضي اختيار فني جمالي أـ أنيا استجابة لوعي المبدع بمسؤوليتو التاريخية؟
ولئلجابة عف ىذه األسئمة ،سنشتغؿ عمى مواضيع التوافؽ ،والتوتر ،والتعارض ،والصراع
داخؿ ىذا النسؽ الذاكري ،مستحضريف في ذلؾ عبلقة الذات باآلخر ،ومعاناة ىذه الذاكرة
مف صدمات جمعية ،تمتمؾ طابعا ثقافيا حضاريا.
الرايس) لػ :ىاجر قويدري ىو ظاىرة تعدد األصوات
أوؿ ما شد انتباىنا في رواية ( ّ

تعدد
الساردة ،التي عممت عمى تحقيؽ تنوع عمى مستوى الرؤى ،والمواقؼ األيديولوجية« ،و" ّ
الرواية يضاىيو مفيوـ آخر عند باختيف
تعدد األ
األصوات" مفيوـ يشير إلى ّ
ّ
يديولوجيات في ّ
الرواية
ارية"  ،Dialogismeإذ يخمؽ "رواية
ّ
ىو "الحو ّ
متعددة األصوات" ىي نفسيا " ّ

الديالوجية"» .1وىو تعدد لـ تشيده الرواية النسائية الجزائرية المعاصرة بشكؿ كبير سابقا
ارية/
ّ
الحو ّ
حيث كانت تعتمد عمى راو واحد يقوـ بميمة السرد ،باعتباره أداة فنية إلقامة النص بشخصياتو
وأزمنتو وأمكنتو وأحداثو ومواقفو.
الرايس) متميزة ألنيا مف األعماؿ اإلبداعية القميمة التي فتتت ووزعت
جاءت رواية ( ّ

األصوات عمى العديد مف الشخصيات واألبطاؿ ،بدال مف راو واحد ،وبطؿ واحد ،يتحكـ في زماـ
الرواة
أف ّ
األحداث ،ويعد "دوستوفيسكي" خالؽ الرواية المتعددة األصوات« ،وال ش ّؾ في ّ
تعدد ّ
الراوي العالـ بك ّؿ شيء لتقدير بناء روائي مقنع مؤثّر
والمواقع ّ
الراوي الممثّؿ و ّ
مؤىؿ ألكثر مف ّ

الرواة لك ّؿ وجية نظره في الحكاية
ذلؾ ّ
الراوي في ىذا الحاؿ يختفي ويترؾ ال ّنص لعدد مف ّ
أف ّ

ائية» ،2وىو ما يساىـ في تعدد الروى التي تشتغؿ عمى سرد الذات لمذات أو سرد الذات
الرو ّ
ّ
لؤلخر أو سرد اآلخر لآلخر.

)1
)2

منيرة شرقي" ،المبدأ الحواري عند ميخائيؿ باختيف" ،مجمة جيؿ لمدراسات األدبية والفكرية ،ص.82
سمير روحي الفيصؿ ،الرواية العربية البناء والرؤيا ،منشورات اتحاد الكتاب ،دمشؽ ،سوريا( ،د.ط) ،2003 ،ص .16
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ىكذا أصبح الراوي المتعدد باعتباره عنص ار ميما لو وظائؼ مختمفة ،مرتكز الممفوظ
الروائي الذي يقدـ الذات بصورة واضحة تشكؿ عبلقتيا باآلخر «وتجعؿ منو مرآة تعكس صوت
األنا ومنطوقو في مواجية صوت اآلخر» ،1الذي بدوره يستدعي نقمة نوعية مغايرة لممنظومة
اإلبداعية.
ومنو ال يمكننا الحديث في رواية ىاجر قويدري عف تمثيؿ سردية األحداث لمذات واآلخر
دوف الحديث عف الرواة السبعة باعتبارىـ محركي الفعؿ السردي في العمؿ اإلبداعي ،وخاصة
أف الراوي المتعدد أصبح تشكيمة فنية تحتؿ مساحات واسعة في الدراسات النقدية المعاصرة
التي أولتو اىتماما معتب ار لما يحممو مف دالالت مكثفة تحتاج إلى تحميؿ دقيؽ.
الرايس) وجيات نظر مختمفة تجمع بينيما البنية السردية
يحمؿ الرواة السبعة في رواية ( ّ

التي حددت فضاء بطولي مشترؾ ىو الرايس حميدو ،وزماف ومكاف معينيف ىما العيد العثماني
وبالضبط أياـ األسطوؿ البحري الجزائري في القرنيف ( )17و( )18وبداية القرف
( )19مف  1791إلى  ،1815وايالة الجزائر المكاف األدبي  /الروائي الذي تدور فيو األحداث
والذي ارتبط بمحظة زمنية مفصمية ،فالزماف يمثؿ عالـ المتغيرات ،والمكاف يمثؿ البيئة الفضائية
لؤلصوات ،في حيف الفضاء البطولي يمثؿ صوت الوعي الجمعي المستقبؿ لممواجية والتغيير
الرفض في الوقت ذاتو لعمو الصوت الواحد المييمف .وقعت أحداث ىذه التشكيمة السردية
و ا
في حقبة تاريخية محددة طاؿ عمييا األمد ،ومكاف محدد ىو البحر ،حاولت مف خبلليما الروائية
الكشؼ عف عمؽ اليوة الثقافية والحضارية وحتى الخمؿ في البناء االجتماعي ،وقد خمقت
ىذه األصوات المتعددة التي توفر عمييا النص الروائي «نوعا مف التّناغـ بيف األصوات المتباينة
نصا متماسكا كال ّنسيج البوليفوني في الموسيقى» ،2وجاءت أيضا تعبي ار عف صورة
لتش ّكؿ ّ
وتعبير عف تعقد المعاناة البشرية.
ا
اإلنساف ،وتصوي ار لتنوع الحياة،

)1

مريـ جبر فريحات ،البوليفونية في الرواية العربية ودراسات أخرى ،و ازرة الثقافة ،عماف ،األردف( ،د.ط)2013 ،

ص.11

)2

بعمي حفناوي ،تمثبلت الممنوع والمقموع (في الرواية العربية المعاصرة) ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف

األردف( ،د.ط) ،2015 ،ص.309
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
كما توحي ىذه البنية السردية بضياع اإلنسانية في حاضر غمبت عميو التناقضات بسبب
الصراعات الواقعة بيف الذات المتأصمة واآلخر المغترب ،ولـ تجعؿ ىاجر قويدري مف روايتيا
حية مف الواقع المعيش بصراعاتو وجدلو وتناغمو
«حزمة مف األدوات الجافة ،وا ّنما شريحة ّ

المتعددة  -مثؿ ((جوقة)) يعزؼ ك ّؿ فرد منيا بآلة
الرواية  -مف خالؿ وجيات ال ّنظر
ّ
وتصبح ّ

تؤدي إلى قدر مف تعادؿ
سنفونية متناغمة .فيي إذف
خاصة .لكف الجميع يصدروف
دية)) ّ
ّ
((تعد ّ
ّ
ّ

الرواية بانوراما شاممة لموثّؽ إنسان ّي مرّكب
ال ّنفوذ الف ّني في عرض وجيات ال ّنظر ،بحيث تعكس ّ
الرواية يفترض الكثير مف األصوات الكاممة القيمة
ألف ّ
ومتنوع اال تّجاىاتّ ،
ّ
تعدد األصوات في ّ
في عمؿ أدبي واحد» ،1وىو ما ينقؿ التجربة الروائية مف بنية فنية تقميدية تيتـ بالتسمسؿ المنطقي

لؤلحداث مع بعض مف االستباؽ واالسترجاع المنتظـ ،إلى التفكيؾ والتشظي في تشكيمة البنية
الروائية ،وىو ما سنحاوؿ أف نبينو في الجدوؿ اآلتي مف خبلؿ استخبلص أىـ أحداث الرواية
وخاصة تمؾ المرتبطة بالرايس حميدو:
التواريخ
1791

األحداث
 تحقيؽ حمـ حميدو بأف يصبح بحا ار مشيورا. -محاصرة اإلسباف لممرسى الكبير في وىراف.

1792

 -وفاة (عمي الخياط) والد حميدو.

1793

 -انتقاؿ الحكـ إلى الداي "حسف باشا".

1795

 -طرد حميدو لمسفف البرتغالية مف سواحؿ جنوة.

1799

 تولي "مصطفى باشا" الحكـ. -نقض الفرنسيف لمعاىدة الصمح.

)1

1802

 -حصوؿ حميدو عمى أكبر سفينة حربية برتغالية فييا غنائـ كثيرة.

1805

 -انتشار العصياف بيف األىالي واغتياؿ "مصطفى باشا".

1807

 -ارتقاء حميدو إلى أميلاير بحر في عيد "أحمد باشا".

طو وادي ،الرواية السياسية ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لونجماف ،القاىر ،ط ،2003 ،1ص .178
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
 تأزـ أمور اإليالة.1808

 -محاولة ترؾ حميدو البحر ،ويعود إليو بعد أربعة أشير.

1815

 مقتؿ حميدو عمى أيدي األمريكاف الذيف غدروا بو.الرايس حميدو.
الجدوؿ رقـ  :05أىـ التّواريخ واألحداث
الميمة في حياة ّ
ّ

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ كيفية اشتغاؿ قويدري عمى البنية الحداثية ،واعطائيا لمنص طابع
الحركية ،وقراءتيا لؤلحداث التاريخية بدءا بػ :محاصرة اإلسباف لممرسى الكبير في وىراف واعتبلء
الرايس حميدو األمواج سنة  1791إلى مقتمو عمى أيدي األمريكاف سنة 1815
وأيضا استحضارىا لػ :زمف االسترقاؽ والعبيد ،زمف الجياد والقرصنة ،زمف الدايات ورياس البحر
سيطرة الجزائر عمى البحر األبيض المتوسط ،انتزاع السمطة مف الجزائر عمى البحر األبيض
المتوسط.
نسجت الروائية ضمف األحداث التاريخية التي ركزت فييا عمى تمجيد بطوالت شخصية
الرايس حميدو عدة قصص بعيدة وقريبة عف الت اريخ في آف ،كاف فييا لكؿ راو رؤيتو الخاصة
ّ

القصة الواحدة يعمؿ
الرواة في
في نسج حكايتو بعيدا عف رؤية الروائية ،فػّ « :
ّ
تعدد ّ
الراوي المفرد
عمى إبراز الجوانب المختمفة لمحقيقة ،ويكسر ّ
حدة ّ
السمطة المطمقة التي يحتكرىا ّ

المييمف عمى القص» ،1فقد منحت ىاجر قويدري الحرية لمرواة كي يحكوا ما شيدتو أعينيـ
وينطقوا بألسنتيـ دوف فرض سمطتيا باعتبارىا مالكة النص.
بحتفي باختيف بالرواية البوليفونية كونيا تمنح كؿ الشخصيات الحؽ في التعبير ،وتحتؿ
الرواية
حي از في الممفوظ النصي دوف االمتثاؿ لسمطة الكاتب ،ويقوؿ في ىذا المعنى« :مؤلّؼ ّ
يتوسع
المتعددة األصوات مطالب ال في أف يتنازؿ عف نفسو وعف وعيو ،وا ّنما في أف
ّ
ّ

حد أيضا في إعادة تركيب ىذا الوعي […] وذلؾ مف أجؿ أف يصبح قادرا
إلى أقصى ّ
المساوية لو في الحقوؽ» .2تجعؿ الرواية الحوارية ،عمى حد
عمى استيعاب أشكاؿ وعي اآلخريف
ّ

)1
)2

عبد الرحمف الكردي ،الراوي والنص القصصي ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط ،2006 ،1ص.140
ميخائيؿ باختيف ،شعرية دوستويفسكي ،ص.97
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تعبير باختيف مف شخصياتيا المتحدثة الرئيسة عما تقوـ بو ،وتجعؿ مف الكاتب مجرد ناقؿ
لؤلحداث وفؽ لغة سردية معينة «ذات طابع حواري عمى نطاؽ واسع وبيف جميع عناصر البنية
أف ىذه العناصر جرى وضع بعضيا في مواجية البعض
ارية أي ّ
ائية توجد دائما عالقات حو ّ
الرو ّ
ّ
اآلخر مثمما يحدث عند المزج بيف مختمؼ األلحاف في عمؿ موسيقي».1

(الرايس) تختمؼ عما شيدناه
فطبيعة العبلقة التي تربط المرسؿ بالمتمقي في رواية ّ

في الروايات النسائية الجزائرية السابقة ،حيث نمقى في ىذه الرواية «جسر التّواصؿ بيف المرسؿ
المعرفي الذي يعتبر بمثابة الجسر الذي يمكننا العبور
والمتمقي مف خالؿ نمط التّواصؿ
ّ
منو لم ّنمط التّواصمي اآلخر (التّعبيري) وىو نمط يتجاوز تمرير معرفة لممتمقي يعتقد في حقيقتيا
معينة ،تيدؼ إلى التّػأثير في المتمقّي
تمثيميا لو
بؿ يصبح التّواصؿ ىنا فعال
ذاتية ّ
قصدية ّ
ّ
ّ

2
يعبر عف اعتقاد
واستمالتو»  .فالمرسؿ عمى حد تعبير ىابرماس يعبر عف حالة وعي معينةّ « ،

ويعبر عف رغبات عندما يتعمّؽ األمر بالتماس ،وعف مقاصد
عندما يتعمّؽ األمر بإخبار،
ّ

عندما يتعمّؽ األمر بإتقاف ،وليذا فصدؽ الفعؿ يصبح موقع تساؤؿ ىنا» ،3حيث ال يتـ تحققو
إال مف خبلؿ متمقي نموذجي يممؾ حاسة اإلبداع يعيد مف خبلليا إنتاج النص عبر القراءة الواعية
التي تخضع لسياؽ مغاير ثقافيا واجتماعيا وفكريا وسياسيا.
الرايس) بقمـ ينبش في الماضي ،ليثير أزمة الحاضر
كتبت الروائية ىاجر قويدي رواية ( ّ

تميز بيف ما "انتيى" داخؿ الماضي ،وبيف األسئمة القادرة عمى االستمرار
فيي رواية « ّ

أي أسئمة العقؿ ال ّناقد ،واإلحساس الطّامح إلى توازف بيف اإليماف والعقؿ
في الحاضرّ ،
بيف الطّبيعة والفكرة» ،4جاء الزمف فييا في حالة توتر واضطراب بيف اليدـ والبناء ،والشؾ واليقيف

ألف الحقيقة المطمقة التي كاف يبحث عنيا المبدع في الزمف الماضي لـ يعد ليا وجودا في يومنا
)1

ميخائيؿ باختيف ،شعرية دوستويفسكي ،ص.59

)2

سعيد جبار ،مف السردية إلى التخيمية (بحث في بعض األنساؽ الداللية في السرد العربي) ،دار األماف ،الرباط

)3

المرجع نفسو ،ص،ف.

منشورات االختبلؼ ،الجزائر ،منشورات ضفاؼ ،بيروت ،ط ،2013 ،1ص.94

)4

محمد برادة ،الذات في السرد الروائي (قراءة في  40رواية – معالـ نقدية) ،دار األماف ،الرباط ،منشورات االختبلؼ

الجزائر ،منشورات ضفاؼ ،بيروت ،ط ،2014 ،1ص.144
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
بالسياسة المتشظي ،وزمف ال ّنظاـ العالمي
ىذا ،حيث «يصبح زمف الكتابة الخاص مختمطا
ّ
ائيا عف جدارة ،ولتصبح
الجديد ،حيث العولمة وجو آخر لمييمنة[ ،]...ليصبح ّ
الزمف زمنا رو ّ

شحونات واالنقسامات وألواف القمع
الرواية ىي الفعؿ المضاد القادر عمى استيعاب كؿ ال ّ
الثّقافة و ّ

وفعؿ التّشرذـ العربي القديـ والجديد» ،1فالزمف الحاضر ىو زمف األسئمة والبحث المستمر
عف كؿ ما ىو مسكوت عنو ،وبيذا تكوف ثنائية الماضي الحاضر إحدى الثنائيات الميمة
التي تضفي دينامية خاصة عمى السرد.
ويكوف لمفضاء المكاني بدوره ىو اآلخر مساحة ميمة يشتغؿ عمييا الرواة حتى يحددوا

وجودىـ المكاني في النص ،باعتباره محدد ىويتيـ ،ألف المكاف يعتبر «العمود الفقري الذي يربط
الروائية في العمؽ ،والمكاف
الرواية بعضيا البعض ،وىو الذي يسـ األشخاص واألحداث ّ
أجزاء ّ

ائية».2
الرو ّ
يمد ّ
السرد قبؿ أف تمده األحداث ّ

الرايس) وكاف محورىا األسطوؿ البحري
فالمكاف الذي جرت فيو األحداث في رواية ( ّ

الجزائري ،الذي تكف ؿ بضماف األمف في س واحؿ الجزائر ،وكذا اإلغارة عمى الس فف األجنبي ة
مف

أجؿ

كسب

الغنائـ،

التي

كانت

تشك ؿ

مصدر

الرؤساء

لخزينة

الد ولة

آنذاؾ ،غير أف ميم ة األسطوؿ البحري الج زائري تعد ت القرصنة وحراسة الس احؿ
بؿ كاف مف ميم اتو أيضاً القضاء عمى الث ورات وحركة الت مرد التي تنشأ ىنا وىن اؾ ضمف
حدود اإلمبراطوري ة .
ال يعكس التذبذب والشتات الذي شيدتو الشخصيات واألزمنة واألمكنة في الرواية ،سوى
ذلؾ الصراع القائـ بيف الذات اإلنسانية المستمبة ،والعالـ الذي حوؿ الزمف إلى أياـ مظممة سوداء
والمكاف إلى فضاء لمصراع ،والشخصيات إلى ىياكؿ ميتة فقدت اإلحساس والمشاعر نتيجة كثرة
ما اعتراىا مف فساد وظمـ.

)1
)2

فوزية رشيد" ،الحمـ والكابوس :الرواية والتشظي" ،مجمة فصوؿ ،مجػ ،17ع ،1998 ،1ص.204
ياسيف النصير ،إشكالية المكاف في النص األدبي ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،آفاؽ عربية ،بغداد ،ط ،1986 ،1ص.5
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
شخصيات غير منجزة ،وىي الشخصيات
الريس) عمى
يقوـ البناء السردي في رواية ( ّا
ّ

التي يقوؿ عنيا ميخائيؿ باختيف أنيا «تعيش حالة الالّإنجاز والالّاكتماؿ والالّحزـ داخؿ المسار
خصية القمقة التي تعيش
خصية غير المنجزة ىي تمؾ ال ّ
أف ال ّ
الروائي ،ويعني ىذا ّ
ش ّ
ش ّ
ّ
السردي ّ

خصية التي تعاني
شخصية غير
المعاناة ،وتواجو تعقّد الحياة وىي كذلؾ
مستقرة ،تمؾ ال ّ
ش ّ
ّ
ّ

داخميا ،وتعيش فضاء العتبة أو فضاء األزمات والمواقؼ واألفكار» ،1وىو التوتر نفسو
ّ
الذي تعيشو الشخصيات الساردة في الرواية ،حيث عرفت حياة كؿ راو مف الرواة الذيف تبنوا

الحكي في النص الروائي العديد مف الصراعات والتناقضات السائدة في محيطيا ومجتمعيا.
ال يتكمـ الراوي فقط عف األمور التي تتعمؽ بو أي «ليس مجرد كممة حوؿ نفسو
ىو بالذّات ،وحوؿ الوسط الذي يحيط بو مباشرة ،بؿ ىو باإلضافة إلى ذلؾ كممة حوؿ
العالـ :إ ّنو ليس ممارسا لموعي فحسب ،بؿ ىو صاحب مذىب إيديولوجي» ،2فالرواية المتعددة
األصوات (البوليفونية) ىي التي تتميز بالطابع األيديولوجي ،واآلراء الفكرية المتعارضة التي تجعؿ
مف الشخصيات السردية رمو از وأقنعة ورؤى لمعالـ ،تختمؼ مف راو إلى آخر كؿ حسب اتجاىاتو
الفكرية وقناعاتو األيديولوجية.
الرايس حميدو تعكس
فتصبح الشخصيات واألزمنة واألمكنة التي يعيش معيا وفييا البطؿ ّ

وضعا اجتماعيا ،وثقافيا ،واقتصاديا ،وسياسيا ،يتميز بالقمؽ ،والتوتر ،والعدوانية ،التي تعصؼ
باإلنساف المقيور داخؿ مجتمع محبط ،وتشكؿ موقفو األيديولوجي مف العالـ ،وتحدد مصيره
في ضوء مصائر اآلخريف الذيف يعيشوف معو في العالـ نفسو المحيط بو.
الرأي اآلخر وتركو يمارس وجوده
فيذا التعدد «مبني عمى فكر حضاري ،ىو احتراـ ّ

نصو اآلراء المختمفة
الرأي عمى اآلخر،
فالروائي يدرج في ّ
ّ
ويعني أيضا عدـ فرض ّ

)1

جميؿ

حمداوي،

"الرواية

البوليفونية

أو

الرواية

المتعددة

األصوات"2012/3/8 ،

 19:27 ،2018 /2 /19 ،/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038سا.

)2

ميخائيؿ باختيف ،شعرية دويستفسكي ،تر :جميؿ نصيؼ التكريتي ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط1

 ،1986ص.111
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
واف كانت متناقضة وال يبدي رأيو وال يفرضو عمى القارئ» ،1ومنو نجد صعوبة كبيرة في معرفة
موقؼ الكاتب وأيديولوجيتو.
الساردة وتناوب الحكي:
 /3الذّات ّ
سنتحدث في ىذا العنصر عف عبلقة الرواة السبعة بالمادة السردية التي أخذ فييا كؿ راو
مساحة معتبرة يسرد فييا كؿ ما يتعمؽ بو كذات ساردة لممنجز الحكائي ،وعبلقتو مع اآلخريف
(الريس حميدو) ،والظروؼ التاريخية التي عاش
إضافة إلى العبلقة التي تربطو بالبطؿ ّا

فييا ،ما يخمؽ بنية سردية ذات مسارات جديدة تعتمد عمى تناوب الحكي بيف الرواة "عمي طاطار

 بفاريتو ،مريـ ،وكيؿ الحرج سيد عمي ،وكيؿ الحرج مصدؽ ،تاالر ،يحيى مديمي ،جوفجاكسوف" ،الذيف يحكوف عف الرايس حميدو الشخصية البطمة في الرواية ،باعتباره اسما يتداولو
الحكي ،وبوصفو القرصاف الغائب في فعؿ السرد والحاضر في القصة ،وبوصفو أيضا ممثبل
لمصراع الدائـ والمستمر والمتعاقب عبر األزمنة حوؿ السمطة.
نسجت الروائية نصيا اإلبداعي وفؽ مجموعة مف األحاديث بدؿ الفصوؿ ،حيث ال يتعدى
المقطع الواحد في أحسف األحواؿ العشر صفحات ،وقد جاءت الرواية في  34مقطع حديث موزع
عمى سبعة رواة ،عمى الشكؿ اآلتي:
الرواة
ّ

بفاريتو – عمي طاطار

األحاديث

المقاطع

 ابف الخفة. التعازي. مر البحر. العودة إلى البحر. السكينة. -البرتغيزة.

)1

منيرة شرقي" ،المبدأ الحواري عند ميخائيؿ باختيف" ،مجمة جيؿ لمدراسات األدبية والفكرية ،ص.92
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10

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
 رسائؿ ليندا. الداي أحمد باشا. الداي عمي خوجةالغساؿ.
 المنحوس.مريـ

 -مريـ الصغيرة.

7

 الحمى. جياز العروس. المنزؿ الجديد. تالية. الزواج. عروس البحر.يحيى مديمي

 -خضرة صيدا.

6

 الال نوريةالراشباطية.
 الداي مصطفى باشا. الكافر إقزيرا. الزىر والقمر. اسكندرونة.مصدؽ
ّ

 -عزاء سيد عمي.

4

 العفو عمى حميدو. بيت سيد عمي. الفرار.جوف جاكسوف

 -تاالر.
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3

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
 الحرب. ساـ ابف تاالر. -المصوص.

سيد عمي

2

 قطعة جميد. -حبيبتي سيتا.

تاالر

2

 زىراب.المجموع

حديث البحر

34
لمرواية.
الس ّ
الجدوؿ رقـ :06مجموعة األحاديث التي قامت عمييما ّ
البنية ّ
ردية ّ
يعد بفاريتو حسابياً ىو راوي الرواة ،واذا عمدنا إلى جمع المقاطع الخاصة بكؿ راو سنجد
بأف الرواية تشتمؿ فقط عمى سبعة أحاديث ،جاءت متسمسمة تسمسبلً منطقياً دوف أف تربطيـ حبكة
واحدة تجمعيـ ،ليذا يمكف أف نقوؿ بأف لجوء الكاتبة إلى تقنية المقاطع المتواترة ،بدؿ الفصوؿ
المترابطة كاف الفتا لبلنتباه ،واذا ما أردنا استخبلص جممة األحداث التي تدور حوليا أحاديث
الرواة ،نجد:
شؾ واليقيف:
 بفاريتو – عمي طاطار  /بيف زمف ال ّيعد بفاريتو أوؿ متحدث وىو يشكؿ عصب ىذه الرواية ،ألخذه أكبر مساحة في السرد
حيث تحدث عف نفسو وذكر أنو مسيحي مف درمنجيمر تـ نقمو إلى الجزائر مع  50شقيا آخريف
مف أجؿ الجياد في قضية ال تعنيو ال مف قريب وال مف بعيد ،يقوؿ« :لـ أعد أرى اليابسة
السفينة ،وحاولت خطؼ غفوة
وال جباؿ درمنجيمر الخضراء ،انزويت إلى ركف ميمؿ عمى ظير ّ

ضيعت ك ّؿ شيء ،في طريقي إلى بالد
ال شيء يجعمني أىدأ غير غفوة عميقة ،ما دمت قد ّ

عثمانية ال أعرؼ فييا أحدا» ،1بدأ يحس بالضيؽ كمما ابتعدت السفينة ،وبدأ البحر يخنقو
ّ

)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،منشورات االختبلؼ ،الجزائر ،منشورات ضفاؼ ،بيروت ،ط ،2015 ،1ص.08
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
فيو لـ يسبؽ لو أف ترؾ مدينتو إال مرة واحدة عندما ماتت والدتو وحاوؿ اليروب مف حزنو
إلى جنوة.
ويقوؿ في ذلؾ وىو متذمر مف ىذا القدر المعيف الذي حولو مف إنساف حر إلى خادـ
بدوار البحر.
لمعثمانييف« ،فقداف الذعّ ،
المرة ،إ ّنو فقداف مرفوؽ ّ
وربما بحرقة أكثر ىذه ّ
العثمانييف مف كتابة اسمي
بد أف أكوف أكثر حيطة ،وأمنع ذلؾ المغفؿ خادـ
كاف ال ّ
ّ

أتعود عمى ىواء عرض
مع ك ّؿ ىؤالء األشقياء .وفقت بصعوبة بالغة ،ال ّ
بد أف أمشي حتّى ّ

قاسيا» ،1بقي يتجرع ألـ الفراؽ والحزف واألسى والشوؽ
البحر ،شعرت بأ ّنني أستنشؽ مصي ار
ّ
إلى الوطف والحبيبة ليندا ،إلى مينة السرقة التي كاف يحترفيا ،إلى غاية وصولو إلى الجزائر

ويستقبمو وكيؿ الحرج السيد عمي بضربة قاضية عندما وجده يحاوؿ نسخ خريطة حربية ،ويرسمو
بعد ذلؾ إلى ميناء أرزيو مف أجؿ أف يحارب مع األشقياء اإلسباف ويطردونيـ مف وىراف والمرسى
أستيز بو أوؿ مرة
أ
الريس حميدو أحد البحارة المشيوريف الذي
الكبير .ويمتقي بفاريتو ىناؾ مع ا
لما رآه مف ضعؼ في جسده ،والضربات المميتة التي خمفيا وكيؿ الحرج السيد عمي عمى جسمو
لكف فيما بعد يصبحا صديقيف ،ويصبح بفاريتو أحد رجاؿ سفينة حميدو األوفياء.
وينتقؿ بعدىا بفاريتو إلى الحديث عف حميدو بطؿ الرواية المجيوؿ ،حيف يمدحو ويؤكد
المودة لحميدو رغـ صغر
يكف الجميع ىذه
ّ
عمى مكانتو العالية بيف الجميع ،يقوؿ« :أعرؼ لماذا ّ
عبية؟ ال ش ّؾ
س ّنو ،إ ّنو في مثؿ عمري ،بالكاد عمى عتبة العشريف ،كيؼ كسب ك ّؿ ىذه ال ّ
ش ّ

أف حياتو ىنا قبؿ أف ينتقؿ إلى أرزيو كانت مدعاة لمتّقدير» ،2كما يذكر بطوالتو ومسيرتو البحرية
ّ
التي حفؿ فييا بالكثير مف االنتصارات ،كحصولو عمى أكبر سفينة برتغالية ،تسجؿ عمى أنيا أكبر
غنيمة في دفتر الغنائـ ،تركيا لنفسو ،يقوؿ بفاريتو« :لقد فقدنا تسعة بحارة في ىذه المعركة
لك ّننا عدنا بأكبر غنيمة عرفيا دفتر الغنائـ ،قرابة ثالثمائة أسير ،و 44مدفعا والكثير
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الحربية» ،1وأسماىا حميدو البرتغيزة ،وبقي عمى ىذا الحاؿ يحقؽ انتصا ار بعد انتصار
مف الذّخيرة
ّ
حتى ذلؾ اليوـ الذي قتؿ غد ار مف طرؼ األمريكاف.

لينتقؿ بنا في بعض ثنايا حديثو إلى الكبلـ عف خطيبة حميدو مريـ التي تركيا معمقة
عفوية
فيحتار بفاريتو مف تصرفات حميدو معيا ،ويقوؿ« :سألت حميدو ذلؾ اليوـ بك ّؿ
ّ

حبو وىو أمامو.
كانت ليندا تحرؽ أفكاري وكنت محتا ار لوضع حميدو الذي يبتعد عف ّ

حبو».2
الغياب
ربما كنت أنا مجب ار عمى ىذا ّ
ويؤجؿ موعد ّ
ّ
الضياع ،لكف ىو يحترؼ ّ
ّ

ويعود بفاريتو بعدىا إلى الحديث عف نفسو ،وكيؼ غير اسمو إلى عمي طاطار
وكيؼ عاش حياة المد والجزر بيف حياتو الجديدة في الجزائر ،وشوقو إلى حياتو السابقة
لصا ال ديف لي ،3».كاف يعيش حياة ىادئة مع ليندا ومع مدينتو
في درمنجيمر ،يقوؿ - -« :كنت ّ

يجب أف يعود لحياتو في درمجيمر ،لكف بعد ذىابو لـ يجد أي أثر لمذات في درمنجيمر ولـ يحس
بانتمائو ،وعاد إلى الجزائر لينتيي بو األمر مستسمما لؤلمر الواقع باقيا فييا ،بعد انسبلخو
عف ىويتو األصمية.
شوؽ والفراؽ وأمؿ التّحقّؽ:
 مريـ خطيبة حميدو  /بيف ال ّثـ يتـ تمرير الحديث إلى مريـ خطيبة حميدو التي كاف كؿ كبلميا عف عشقيا

لو ،تقوؿ« :لـ أر حميدو ...فتّشت عنو في كامؿ الغرؼ ،رغـ نظرات أمي المتواعدة واصمت
المنزه ،وعندما لـ أجد لو أث ار جمست
الضياؼ ،دار العولة،
ّ
بحثي عنو في ك ّؿ مكاف ...دار ّ
عند عتبة البيت أنتظره» ،4يعبر ىذا المشيد السردي عف مدى ليفة مريـ لرؤية حميدو

الذي يتعمد الغياب كما يتعمد تجاىميا ،وكانت دائما تنتظر قدومو ،حتى أنيا يوـ وفاة والده فرحت
فرحا شديدا ،تقوؿ في ذلؾ« :كنت أنتظر أم ار كيذا منذ وقت طويؿ ،حتّى أتم ّكف مف إرساء
)1
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
جدا
توفي فجر اليوـ والد حميدو الحاج
سفينتو في ميناء شوقي ،لقد
عمي ،وأنا مشتاقة ّ
ّ
ّ
وىي أف يمحؽ حميدو
الحقيقية،
إلى عيوف حميدو ]...[ .أريد فقط أف تصؿ لحظة الحسـ
ّ
ّ

بالعزاء» ،1لكف حميدو لـ يأت ،ىكذا كانت مراسيـ العزاء في قمبيا الذي انفطر وكره االنتظار

وعمى الرغـ مف كؿ األذى الذي لحؽ بيا مف طرؼ ممية التي تنعتيا بالعانس ،وأخييا مخموؼ
الذي كاف في كؿ مرة يضربيا ويقذفيا بكبلـ جارح ،إال أنيا ظمت صابرة ،تنتظر عودة البحار
مف رحمتو الطويمة عبر األمواج والغارات.
تسرد مريـ صبرىا الذي تجاوز صبر أيوب ،وحمميا بفارس أحبلميا الذي سيأتي يوما
ويخطفيا تحت أنظار الجميع ويذىب بيا بعيدا ليعيشا بسبلـ ،وتصؼ حياتيا في بيت أىميا
الذيف حولوىا إلى خادمة ،تمبي مطالب الجميع لتناؿ رضاىـ ،تقوؿ باكية ألميا الذي اشترؾ
وزعتيا بيف خدمة زوجات إخوتي وتحضير جياز عرسي
مرت سنوات راكدة ّ
في صنعو الجميعّ « :
واالطمئناف بيف يوـ وآخر عمى عمتي زوينة والدة حميدو.2».

ىكذا أفنت مريـ حياتيا بيف أحضاف األمؿ ،فأعطتيا العمة زوينة وعدا بأنيا ستذىب
إلى الميناء وتنتظر حميدو حتى عودتو ،وسوؼ تحضره وتجبره عمى أف يعقد قرانو عمييا ،3واأللـ
مف طوؿ االنتظار ،وسوء معاممة األىؿ ،تقوؿ« :شربني االنتظار مف الظّؿ إلى الظّؿ ،ولـ تذىب
العمة زوينة إلى الميناء ،ولـ تبحث عف حميدو ألجمي ،ألجؿ القطراف األسود الذي يمطّخ عمري
ّ

خبأت رأسي بداخؿ المّحاؼ
لـ تذىب ،لـ أتع ّ
شى وذىبت إلى ال ّنوـ في سريري األصفر ال ّنحاسيّ ،
السرير.
المطرز وبدأت في اغتصاب الكحؿ باك ار حتّى وجدتو أماـ ّ

الرجاؿ.
يتزوجف
ال يوجد عندنا بنات
ّ
ّ
بمفردىف ،قولي البنؾ أف يأتي ويأخذىا مف بيت ّ

شدني مخموؼ مف شعري ولـ يميمني حتّى لباس الحايؾ والعجار ،لقد جعمني أخرج بال حايؾ
ّ
وسط نوبة غضبو» .4بقيت مريـ عمى ىذا الحاؿ بيف الترقب واليأس ،لكف حميدو
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ما زاؿ في عرض البحر لـ ترقو اليابسة ،وال أشعؿ فيو فتيؿ الحب الشوؽ إلى مريـ ،حتى يعود
السأـ الطّويؿ ،لـ أكف أقوـ
مرت ّأياـ باىتة ،زارني فييا المرض و ّ
ليرتشؼ بعضا مف حبيا « ّ
بشيء غير االنتظار ،حتّى بدوت وكأ ّنني أنطفئ مف فرط صحو االنتظار بداخمي وحميدو

ال يأتي».1
الصبر وآخر
وجاء اليوـ الذي فقد فيو الصبر عزمو وقوتو ،تقر مريـ« :وصمت إلى آخر ّ

الحب معو ،وأعتقد أ ّنو بدأ يصيبني بالقير الذي يتش ّكؿ أحيانا في صورة الكره ،نعـ كرىت
ّ

إف ك ّؿ شيء
وسامتو ،كرىت عيونو
البحرية ،وكرىت أيضا أحالمي الطّاعنة في التّكرار ،يا تالية ّ
ّ

مشعة في وقت ما ،صرت أمسؾ بعنقيا وأخنقيا
الرغبات التي كانت
ّ
إلي ،ك ّؿ ّ
يبدأ م ّني ويعود ّ
في حقد كبير» .2كاف الزمف كافيا ليداوي الجراح ويرسو بمريـ في قاع البحر داخؿ سفينة
البرتغيزة ،لتعيش حبيا مدة خمسة أياـ مع حميدو ،وتعود إلى البيت بعدىا لتنتيي قصة الحب
بينيما ،بنياية حميدو في البحر ولـ تبؽ سوى الذاكرة لتحتفظ باسمو وعشقو لمبحر.
دينيا:
 خوجة الغنائـ يحيى مديمي  /اآلخر المغترب ّيتولى يحيى مديمي الحكي وىو خوجة الغنائـ في ميناء الجزائر ،يقوـ بجمع الغنائـ وبيعيا
واعطاء أصحاب الغنائـ نصيبيـ منيا ،كما يعمؿ عمى كتابة رسائؿ مسؤولي الميناء وعمالو

وارساليا إلى أىميـ وأقاربيـ ،وذات يوـ اكتشؼ الرسالة المشفرة التي أراد أف يبعثيا وكيؿ الحرج
السيد عمي إلى أخيو سعدوف ،يفشي سر فييا مكاف إخفائو لثروتو التي لـ يجدىا بعد سمسمة
مف البحث المتكرر.
وينتقؿ بالحكي إلى عائمتو ،وكيؼ كانت أمو متسمطة عميو ،وتفضؿ زوج أختو الجوىر
عميو وتسميو رجؿ الدار ،ويصبح ىو كرسي الدار ،بعدىا ذكر كيؼ ارتقى إلى منصب البشاكاتب
يصادؽ عمى ما يريد ويرفض ما ال يريد ،كما كاف يعمـ الدايات باألخبار السرية التي يكتبيا
في الرسائؿ الميمة التي تعود بالنفع عمى اإليالة.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ثـ ييتـ بحياتو الخاصة حيف أعمف الحب عمى الضاوية المرأة المسممة ،وتتذمر عائمتو
منو ،ليترؾ فيما بعد كؿ شيء مف أجميا ،ويغير اسمو إلى حمداف ويصبح مسمما .وانقمبت
األوضاع في العمؿ ،وقامت الحرب ،وبدأ الداي عمي خوجة الغساؿ يفقد السيطرة عمى اإليالة
وفكر يحي في اليروب مع زوجتو بمساعدة مف حميدو الذي كاف سابقا يتجسس عميو ،ويكتشؼ
أف ثروة السيد عمي التي بحث عنيا طويبل ،موجودة مع مصدؽ الذي ىربو حميدو ىو اآلخر
مف أيدي الطاغية.
مصدؽ و الكنز المفقود:
 وكيؿ الحرجّ
مصدؽ الذي بدأ الحديث بعزاء صديقو ووكيؿ
وتمر بنا سمسمة الحكي إلى وكيؿ الحرج
ّ
الحرج السابؽ السيد عمي ،الذي بكى عميو بحرقة ،قاؿ وأنا أقوـ بمراسيـ العزاء لمسيد عمي
السيد عم ّي يتفقّدني مف حيف آلخر ،يذ ّكرني بأ ّننا ىنا في زنزانة
«أنا أقوـ بعزاء نفسي ،لقد كاف ّ
كبيرة اسميا إيالة الجزائر» ،1فعمى الرغـ مف احتبللو منصبا عاليا في اإليالة ،فيو يعمـ جيدا
أف ىذا المنصب لف يتركو يعيش بسبلـ ،وانما سيعود عميو بالمتاعب والمشاكؿ.
السيد عمي وال يعجبني البتة
يحكي تذمره مف حميدو ،يقوؿ« :لطالما كنت إلى جانب ّ

قبائمي
أف حميدو
أف أم ار كيذا لـ يحدث مف قبؿ عمى اإلطالؽ ،إذ ّ
تيور حميدو [ ]...كما ّ
ّ
العثمانييف» ،2فمصدؽ ال يطيؽ حميدو ألنو يفرح
احمية ،وال ينتمي إلى
ّ
الس ّ
يسر ّ
مف مدينة ّ
بأي مكروه يصيب السيد عمي ،وحميدو يكره السيد عمي بسبب الظمـ الكثير الذي مارسو

عميو ،وىو صاحب سمطة ،حيف حاوؿ الرايس تشبمي مع عدد مف رياس البحر والقبوداف ولمياف
البحر ،أف يجعموا مف حميدو رئيسا عمييـ ،ليرد السيد عمي عمييـ قائبل:
الدزيري يصبح رايسا عمينا .قفز حميدو فوقو وجعمو
الدزيري وليد العطّاي ّ
« -لـ يبؽ إالّ ّ
أف نصيب وكيؿ الحرج
أف الجميع حاوؿ إيقاؼ ىذه
اليمجية؛ إالّ ّ
الرغـ مف ّ
ّ
أرضا؛ [ ]...وعمى ّ
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
عمي وصمو كامال ،فصار يسبح في دمائو وال يقوى عمى الحديث» ،1ولـ يفارؽ ىذا الحقد
ّ
السيد ّ
السيد عمي حتى موتو ،وقد ذكرت ىذه التعازي مصدؽ بماضيو مع الداي حسف باشا وابنو خير
الديف الذي رباه بيف ذراعيو.
ثـ ينتقؿ بنا مصدؽ إلى مغامرات حميدو والسنبؾ الذي حطمو ،والذي بسببو كاد يعدـ
لكف اكتشفت الحقيقة في أوانيا ،وأنو لـ يحطـ السنيؾ عمدا كما زعـ عميو فتـ العفو عنو ،عندما
الداي حسف باشا.
أرسؿ برسالة إلى الداي حسف باشا ،يقوؿ فييا« :إلى حضرة ّ
الديف.
خير ّ
والى ولده المصوف ّ
الرجاؿ األربعة الذيف ىـ في ذمتي ،وأطمب
أرسؿ لكـ مع التّاجر القادـ مف طنجة فدية ّ

منكـ العفو .لو أ ّنكـ قمتـ بمعاينة مرسى وىراف ستعرفوف أ ّنني كنت عمى صواب ولـ أفعؿ
ذلؾ عمدا عمى اإلطالؽ ،فأنا خادمكـ الذي ال يعصي لكـ أمرا ،ولو أ ّنكـ غفرتـ لي فأحضرت
السنبؾ المحكـ سفنا وعدد مساميره أسرى ،ولف أتفانى في خدمتكـ.
لكـ عدد ألواح ّ
خادمكـ األميف حميدو بف عمي» ،2يتـ القبض مباشرة عمى السيد عمي ويسجف ثـ يموت
ويموت بعده الداي حسف باشا ،ليحس بعدىا مصدؽ أف حياتو وحياة عائمتو في خطر ،فيقرر ترؾ
بالرحيؿ مف ىنا فحسب ،لـ يكف
كؿ شيء والذىاب بعيدا عف ىذا الجحيـ ،يقوؿ« :كنت أتوؽ ّ

ييمني شيء آخر.
ّ

أردت أف أىرب بعائمتي إلى حيث يصبحوف ىـ ثروتي ،ولـ أحزف ال عمى ذىب
الداي ،لك ّنني لـ أج أر عمى ترؾ
أف حكايتي انتيت ىنا قبؿ موت ّ
ربما عرفت ّ
وال عمى ّ
فضةّ .
أذيتي ،لقد بدا وكأ ّنو يريد
الداي
حياتي التي بدأتيا ىنا منذ ثالثيف سنة .كاف ّ
يتقصدني ويريد ّ
ّ

أف ينتقـ م ّني .فقاؿ لي:

 ال تزاؿ اإليالة بحاجتؾ.)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.56
المصدر نفسو ،ص.75 – 74
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
قدمت لحضرتكـ كامؿ ثروتي حتّى أذىب إلى حاؿ سبيمي.
 لكف ىذا ليس عدال ،لقد ّ -سأنظر في أمرؾ ال حقا».1

رفض الداي الجديد مصطفى باشا انسحاب مصدؽ ،فأخذ قرار الذىاب أو الفرار
إذا اقتضى األمر ذلؾ ،لكف الداي أمسؾ بو وعذبو ىو وعائمتو ،يقوؿ« :بقيت أنا وعائمتي
السجناء ،يرسمونا لنا وجبة واحدة
في استراحة الميناء ثالثة ّأياـ وىـ يعامموننا معاممة ّ
في اليوـ ،وال نخرج مف الغرفة مطمقا ]...[ ،لقد تمادى مصطفى باشا في انتقامو م ّني وجاء

رسوؿ ليقوؿ لي بك ّؿ وقاحة:
إف موالي ال ّداي يريد أف ترسؿ لو واحدة مف بناتؾ.
 ّتم ّنيت أف أموت قبؿ ىذا الوقت ،سقطت عمى رأسي كؿ أوجاعي القديمة ،لماذا ىي ذريتي
مف البنات فقط؟ وكنت أصرخ كما الكمب المسعور.2»]...[ .
ويظير الرايس حميدو لينقذه مف مخالب الداي ،ويذىب بو إلى حيث السبلـ واألماف« :فجأة
تحرؾ الباب ،ارتعبت ونيضت مفجوعا.
ّ
 ال عميؾ ...أنا حميدو ال تخؼ]...[ ،لقد قاـ بكسر الباب وأخرجني أنا وعائمتي [ ]...ركبنا بعد ذلؾ سفينة حميدو الذي قاؿ لي:
 ما ىي واجيتؾ؟ اسكندرونة.3».ىكذا ىرب مصدؽ بمساعدة مف حميدو إلى اسكندرونة ،ولـ يبؽ مكاف لمجزائر في قمبو
كما أعاد النظر في عبلقتو بحميدو ،يقوؿ« :تمنّيت لو أ ّنني عرفتو قبؿ ىذا الوقت بكثير
لقد أنقذني مف جنوف محقّؽ ]...[ ،كنت أريد أف أقوؿ لو لو تتاح لي الفرصة سوؼ أفديؾ
)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.123 - 122
المصدر نفسو ،ص.125 - 124
المصدر نفسو ،ص.124
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
المنمؽ .أو يعيرنو طمبا
بروحي ،ولكف حميدو ليس مف أولئؾ الذيف يسمعوف الكالـ
ّ
الرجاؿ الذيف ال يضيعوف الوقت في الكالـ».1
إ ّنو مف صنؼ ّ

عمي "
"الس يد
تسير حبكة رئيسة ثاني ة بالت وازي مع ىذه القصص وغيرىا تتعم ؽ بثروة
ّ
ّ

وكيؿ الحرج ،إذ يقوـ بدفف ىذه الث روة تحت جث ة الفتاة سيتا القادمة مف صيدا
والتي كاف مقتميا عمى يد الد اي حسف باشا ،وفي آخر أي امو يكتب وصي ة ألخيو يخب ره
فييا عف الكنز ،يقوؿ فييا « :أخي سعدوف ..أوصيؾ أف تعتني بعد موتي بحديقة بيتنا
تأم مت حياتي بيف يديؾ ،تقاسميا
الخمفيّ ة ،ولتعمـ ّ
أف تحت الموت حياة أخرى ،فإذا أنت ّ
مع الخضرة .واطمب مف خضرة صيدا أف تسامحني ،أحتاج أف تدعو لي كثيراً فذ نوبي

جد اً ولـ يغسميا البحر» .2تقع الرسالة بيد يحيى مديمي ،الذي لـ يوف ؽ في العثور
كثيرة ّ
عمى شيء ،فقد اشترى حميدو البيت منو  ،وتتوالى األحداث واألشخاص الذيف يعمموف بسر
الكنز ويحاولوف الحصوؿ عميو .
وبعد ىروب يحي ى مديمي إلى بيت مزياف حيف وقع العصياف أخبره بأن و ال يجب
أف يخاؼ ،ألن و يناـ في ىذا المنزؿ عمى ثروة ىائمة سوؼ يستخرجونيا مف مخبئيا ويتقاسمونيا
ىـ الثبلثة يحي مديمي ومزياف واقزي ار ،3ويفشؿ تخطيط البحث عف الكنز ،ألف حميدو يكتشؼ
أمرىـ ،لتأتي الن ياية بمفاجأة تتعم ؽ بالش خص الذي آلت إليو الث روة  ،وىو وكيؿ الحرج
مصد ؽ الذي انتابو الش ؾ عندما اشترى يحيى مديمي بيت الس يد عمي الذي ىو « عمى قدر
ّ
كبير

مف الخراب بمبمغ ال يستياف بو؟ ما الذي يخفيو؟

الصندوؽ الذي يحوي عمى الثّروة
 لقد قمتبترصد ك ّؿ حركاتؾ وتم ّكنت مف استخراج ّ
ّ
جراء استخراج ودفف رفات سيتا
الرغـ مف ك ّؿ العذاب الذي تكبدتو ّ
كاممة ،عمى ّ

ثـ أرسمت ابنتي الكبرى وزوجيا إلى اسكندرونة برفقة الثّروة ،وبعد وقت
ّ
)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .126
المصدر نفسو ،ص .81
ينظر ،المصدر نفسو ،ص .155
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
مصدؽ
الحمضيات» ،1ويعيش
تنمية ثروتو في زراعة الكروـ و
ّ
ّ
جاء ىو إلى ىنا ،وأخذ في ّ

ىناؾ في اسكندرونة حياة ترؼ وبذخ ،وترؾ لػ :يحيى مديمي نصيبا مف ىذه الثروة
التي ساعده عمى اكتشافيا.
 الجاسوس األمريكي جوف جاكسوف:تمر بعدىا األحداث سريعا إلى جوف جاكسوف الشخصية التي ظيرت قرابة قياـ الحرب
التي خسرت فييا إيالة الجزائر إمبراطوريتيا ،وكاف جاسوسا لصالح األمريكاف الذيف شنوا حربا
عمى شماؿ إفريقيا ،ويقوؿ في ذلؾ موضحا طريقة عممو« :إ ّنو عممي وأنا أقوـ بو منذ سنوات
العربية
تحدث
طويمة ،منذ تركت الخدمة
البحرية وصرت متقاعدا يبيع القماش في طنجة وي ّ
ّ
ّ
بد مف حمايتيا».2
أحب أمريكا التي كاف ال ّ
الركف مف العالـ و ّ
بطالقة ،كنت أحب شمس ىذا ّ

ويمتقي في إطار عممو مع تاالر التي أعجب بيا ،ويشاء القدر أف تموت عمى أيدي
االنجميز الذيف وظفوىا جاسوسة عمى األمريكاف ،حيث يخبرىـ طميقيا زىراب أنيا تخونيـ ،وتترؾ
لو أوالدىا أمانة عنده ،لييرب بيـ إلى أمريكا ،خوفا مف الموت« :كاف عبورىا في حياتي بدافع
أف ىذه المرأة ستمضي
العمؿ ،لقد التقيتيا أربعة أو خمس مرات ،ولـ أنتبو إلى شيء ،لـ أعرؼ ّ

وترحؿ وتترؾ لي ثالث حيوات بالكامؿ .كانت جميمة ومغرية لك ّنيا حزينة» ،3لـ يكف الوقت كاؼ

حتى يبعث جوف جاكسوف بأوراؽ حبو ويستعيد حياة العشاؽ ،فطعنة االنجميز سبقتو لتأخذ
روحيا:
تردد
مر بجانبنا غالـ يبيع الورد ،ترجاني طويال في شراء بعض الورد ،وافقت مف دوف ّ
« ّ

وقدـ إلييا باقة كبيرة غطّت يداه التي تسمّمت وطعنتيا طعنة مميتة في جية
فاستدار إلى جيتيا ّ
وفر الغالـ ىاربا ،وىوت تاالر عمى صدري وصارت تتمتـ.
القمب ،تناثرت الورود ّ
 أوالدي ...اعتني بأوالدي)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .171
المصدر نفسو ،ص .181
المصدر نفسو ،ص .148
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
وصارت تضغط عمى يدي في رجاء أصابني ببكاء مزمف]...[.
ىيا قؿ لي أ ّنؾ ستعتني بيـ وتحمميـ بسالـ إلى أمريكا ،1»...لقد نفذ جوف جاكسوف أمر
ّ

تاالر وطمب مف مكتب العبلقات الخارجية بنيويورؾ أف ينصؼ أوالدىا ،وانتقؿ
معيـ بعد ذلؾ إلى أمريكا ،ليعيش معيـ ىناؾ بسبلـ.
بعدىا انتقؿ جوف جاكسوف إلى الحديث عف لقائو بحميدو الذي لـ تجمعو بو الصدفة
ططت لذلؾ ،عندما ذىبت
وانما خطط لذلؾ ،قاؿ« :لـ تجمعني
الصدفة بحميدو ،بؿ خ ّ
ّ
ىدية مف القنصؿ األمريكي بطنجة ،كاف ذلؾ قبؿ أربعة عشر
الصغير وحممت لو ّ
إلى سنبكو ّ
عدة إلى بيتي
مرات ّ
سنة أو تزيد عندما كاف ّ
السالـ مع الجزائر مفعوؿ ]...[ ،بعد ذلؾ دعوتو ّ

وصرنا أصدقاء]...[ .

لمصعود عمى ظير فرقاطتة ،بعد أف جاء األسطوؿ كامال ألخذه.
قمت لو وىو
ّ
يستعد ّ
شماؿ اإلفريقي» .2أعجب جوف جاكسوف
 انتبو األمريكاف سيتخمّصوف مف كؿ سفف ال ّبشخصية حميدو ما جعمو يقرر أال يغدر بو في وشايتو لؤلمريكاف عف أخبار االمبراطورية
حتى ال يؤذونو ،إلى أف ترصدوه في أحد المرات حيف كاف ببل سفنو وأسمحتو وقتموه.
عمي وممارسة الجور:
 وكيؿ الحرج ال ّسيد ّ
عمي أحد المسؤوليف والمكمفيف بسفينة فرقاطة
سيد
وتعود بنا الروائية إلى شخصية ال ّ
ّ
العائدة مف جزر قبرص ،والذي وجد فييا  11شقيا مف  50شقيا ومف بينيـ بفاريتو ،الذي ناؿ
منو بالضرب والشتـ وكاد يقتمو ،ولـ يرأؼ بحالو ليرسمو إلى ميناء أرزيو لمجياد ،دوف أف يراعي
جروحو البالغة« :ال مكاف عندي في الميناء لألوغاد ،سوؼ لف ألقى منيـ إالّ الخراب».3

)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .150
المصدر نفسو ،ص .182
المصدر نفسو ،ص .28
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
قدـ السيد عمي مف مرفأ صيدا ليتعمـ كؿ ما يخص البحر والحرب والمدافع ،ويصبح بحا ار
لمرايس الحاج
ماى ار وشجاعا بعد  10سنوات ،مما يثير انتباه الدايات ،يقوؿ« :كنت كما الظّؿ ّ

المدفعية ،غنمنا
يخص البحر والحروب و
لمدة تفوؽ العشر سنوات ،تعمّمت منو ك ّؿ ما
سالميّ ،
ّ
ّ
الداي» ،1ىكذا تقمد منصب وكيؿ
غنائـ كثيرة ،جمعت الكثير مف الماؿ ،في ال ّنياية نمت إعجاب ّ

الحرج ،يعتمد عميو في أمور تسيير السفف ،وكاف جبا ار متسمطا عمى عماؿ الميناء ،حتى جاء
ذلؾ اليوـ الذي سقطت فيو األقنعة ،وسجف بعد اكتشاؼ المؤامرات التي كاف يحيكيا ضد حميدو
ليموت ىناؾ في السجف« :في الحقيقة أنا ال أأبو لشيء ،حتّى لما قد يمحؽ بي ،لقد وصمت
الزنزانة مف أخاؼ
إلى نقطة ال ّنياية ،لقد شربت الوجع بالكامؿ وارتويت ،كما ال يوجد وراء ىذه ّ
عميو ،لقد دفنتيا باألمس وما عاد ىناؾ أحد يعنيني».2
أتعبتو شظايا الذاكرة وىو يتذكر حبو لسيتا التي لحقت بو مف صيدا إلى الجزائر لتموت
ربما لـ أندـ
ىي األخرى ألسباب مجيولة ويندـ عمى تجاىمو ليا ولحبيا ،ويقوؿ في ذلؾّ « :
الداي محمد
السبب في مجيئيا إلى الدزاير ،وعمميا في قصر ّ
عمى شيء مثمما ندمت عمى أ ّنني ّ
بف عثماف ،كانت سيتا مف أرمينيا ،ىاجرت مع عائمتيا إلى صيدا منذ طفولتيا المب ّكرة]...[ ،

تعفف جرح بمرفقي األيسر واضطررت لمبقاء في بيت أخي في صيدا ألكثر
تعرفت عمييا عندما
ّ
ّ
مف سنة ،كاف ذلؾ قبؿ قدوـ إلى الجزائر.

لقد اعتنت بجرح مرفقي ،وفتحت جرحا آخر أكثر عمقا في قمبي ،لك ّنني كنت عنيدا
ومكابرا ،وال تشفى جروحي إالّ بممح البحر».3
تجاىمو لمشاعره ولحبو ،وتجاىمو العتراؼ سيتا بحبيا لو ،جعميا تأتي إلى الجزائر وتقوـ
بإغاظتو ،واقامة عبلقة حب وىمية مع أغا السباييية ،لكف الموت سبؽ السيد عمي لبلعتراؼ بحبو
ليا ،حيف قتميا الداي حسف باشا ،ويقوؿ وىو يتجرع األلـ ألميف ،ألـ حبيا ،وألـ موتيا «شعرت

)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .28
المصدر نفسو ،ص .44
المصدر نفسو ،ص .47
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
أتحرؾ مف مكاني لساعات» .1ىكذا انتيت
بروحيا تسقط عمى رأسي غيمة عرؽ جعمني ال
ّ
بو الذكريات القاسية ،كما انتيت حياتو في الزنزانة بعد تمؾ الرسالة التي كتبيا ألخيو ،يخبره

فييا بالمكاف الذي دفف فيو ثروتو وحبيبتو سيتا ،لكف الرسالة لـ تصمو ،وبقيت ثروتو يتقاسميا
مصدؽ مع يحيي مديمي ،ويعيشا بيا أزىى أياميما في اسكندرونة.
جس س:
 تاالر بيف التّطريز وال تّ ّىي التي تعمؿ في تطريز الث ياب وتغط ي بيذا العمؿ ميم تيا الت جس سية التي كم ف ت
بيا في بيوت الش خصي ات الس ياسي ة ،وتقوؿ في ذلؾ« :أجمع المعمومات مف نساء القنصؿ
جيدا ،فصار عندي في البيت ثالث فتيات
البريطاني وأخبره بكامؿ التّفاصيؿ ،وكانوا يدفعوف ّ
يعممنا في التّطريز بدال ع ّني ،وكنت أتف ّنف في ذلؾ مف أجؿ كسب المزيد مف الزبونات والمزيد
مف المعمومات ،كما أ ّنني أصبحت ميسورة الحاؿ».2
دور ميما في الرواية
وتكوف بيذا الشكؿ تاالر ىي األخرى إحدى الشخصيات التي أدت ا
فيي خياطة ماىرة ،تعيش مع أسرتيا البسيطة ،وكاف زوجيا طماعا يبحث عف الماؿ بكؿ الوسائؿ
يشد
ربو ،وراح ّ
األمر الذي جعؿ العبلقة بينيما تسوء لتصؿ إلى الطبلؽ ،تقوؿ « :لـ يحمد زىراب ّ

الحبؿ مف الجيتيف ،تارة مع االنجميز وتارة أخرى مع األمريكاف ،بؿ وكاف عمى عالقة بإحدى

كف يشتغمف في بيتي ]...[ .لقد أصبح زىراب مف بعدي كما المّص ،ييرب
بنات التّطريز المّواتي ّ
مف مكاف لمكاف ،وفي نياية الحكاية سرؽ ك ّؿ أموالي ورحؿ إلى بريطانيا» ،3وتعيش

مع أطفاليا في سعادة وىناء ،لكف الساسة الذيف كانت تعمؿ لصالحيـ لـ يتركوىا في حاؿ سبيميا
ففي كؿ مرة يطالبونيا بالمزيد ،وفي آخر مرة حيف قررت الرحيؿ إلى أمريكا أرسموا ليا رسالة تقرأىا
أف ىذه الحكاية قد انتيت ،كما أ ّنيـ وعدوني
وتستاء منيا ،حيث يكمفونيا بميمة أخيرة« :ظننت ّ
تعرضت ليا في صيدا
بحياة جديدة في أمريكا برفقة أبنائي ،مقابؿ ك ّؿ المتاعب والمخاطر التي ّ
)1
)2
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ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .46
المصدر نفسو ،ص .104
المصدر نفسو ،ص .105
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
أتحمؿ أكثر» .1لعنت ذلؾ اليوـ
وبيروت واسطنبوؿ مف أجميـ ،لقد خارت قواي ،وما عدت
ّ
الذي قبمت العمؿ جسوسة لصالح الساسة ،وعرفت حياة الخوؼ والخزي ،لتقرر بعدىا التخمي

عف ىذه الحياة البائسة والفرار مع أختيا سيتا إلى أمريكا ،فضاعت أختيا في بحر الجزائر
الذي غدر بيا في أحد األياـ ،وتأتي تاالر تبحث عنيا ،وتكتشؼ أنيا قتمت لتعود خاوية اليديف
متجية إلى أمريكا ،وتمقى تاالر ىي األخرى حتفيا في ميمتيا األخيرة.
و(الرايس)
تتخذ ىاجر قويدري مف السرد التاريخي العمود الفقري في روايتيا (نورس باشا)
ّ


الرايس
وتختار ليما شخصيتيف سياسيتيف تنتمياف إلى الفترة العثمانية ،مصطفى باشا لؤلولى ،و ّ

حميدو لمثانية ،فرسمت لوحات عف النمط االجتماعي ،وحي القصبة ،والمنازؿ في (نورس باشا)
الرايس).
بينما نقمت لنا أجواء المؤامرات والجوسسة والمكائد في ( ّ
الرايس) في تفاصيؿ تاريخية سياسية كثيرة ،عكس رواية (نورس باشا)
تغرؽ رواية ( ّ

التي حاولت أف تنقؿ صورة عف التاريخ االجتماعي لجزائر العيد العثماني ،حيث يجد القارئ نفسو
الرايس) مشدودا الكتشاؼ المزيد مف األحداث عف زمف لـ يسمط عميو ما يكفي
في رواية ( ّ
مف الضوء خاصة في األعماؿ األدبية الجزائرية.

نبلحظ أف ىناؾ مفارقة ساخرة بيف طبقتيف مختمفتيف تمثميا الرواة ،فالراوي (بفاريتو "عمي
طاطار" ،مريـ ،تاالر) عكسوا الطبقة الفقيرة الميمشة التي تمتثؿ لؤلوامر مف أجؿ كسب لقمة
مصدؽ ،يحيى مديمي ،جوف
عمي ،وكيؿ الحرج
سيد
ّ
العيش ،في حيف مثؿ (وكيؿ الحرج ال ّ
ّ
جاكسوف) الطبقة البرجوازية التي تبحث عف المناصب والمراكز والسمطة.

)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .102



مصطفى باشا ىو باشا مف عيد البشاوات الثبلثوف الذيف حكموا إيالة الجزائر خبلؿ فترة  ،1805 – 1798قتؿ

في  1805عمى إثر انقبلب عسكري ،ويوجد قبره في منطقة باب الوادي.


الرايس حميدو بف عمي مف مواليد  ،1773ابف خياط جزائري ،التحؽ بالبحرية وعمره ال يتجاوز  13سنة
ّ
ولقد استطاع أف يستولي عمى واحدة مف أكبر سفف األسطوؿ البرتغالي ،وأضاؼ إلييا سفينة أمريكية ،توفي في  17جواف

 1815في معركة جرت بينو وبيف الواليات المتحدة األمريكية بسبب رفض الرئيس جيفرسوف دفع الضرائب.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
فالطبقة الفقيرة أو طبقة األشقياء تقؼ عمى ىامش الطبقة البرجوازية ،والطبقة البرجوازية
تقؼ عمى مركز الطبقة الفقيرة ،فكبلىما يقؼ عمى طرؼ مقابؿ لآلخر ،والقصد مف ىذه المفارقة
تحديد الفروقات غير المتزنة في العبلقة بيف الطرفيف« ،فصوت اآلخر الذي يبرز في ىذا ال ّنص
عممية استفراغو
كي تتـ
يعكس حالة استنطاؽ رمزي واستنباط تحميمي لمعرفة
ّ
ّ
سيكولوجية اآلخرّ ،
مف محتواه وحبسو في إكميشييات مقبولة ونفيو عمى اإلطالؽ» ،1ليكوف بيذا الشكؿ اآلخر
ىو السمطة صاحبة النفوذ ىو المييمف عمى العالـ في زمف تفشى فيو القير والظمـ ،لكف الرواة
الذيف شيدوا التنكيؿ المستمر مف طرؼ السمطة القمعية ،قرروا التمرد وعدـ العيش حياة الذؿ
والميانة أمثاؿ بفاريتو "عمي طاطار" ،الذي تمرد عمى القداسة الدينية باالنتقاؿ مف المسيحية
إلى اإلسبلـ حماية لمذات وبحثا عف األماف ،وتاالر األخرى تمردت عمى وضعيا في العيش
الينيء ،كما تمردت عمى عرؼ األنوثة وأصبحت عاممة تصنع ذاتيا.
وقد بنت الروائية نصيا السردي عمى الرؤية المصاحبة أي (الرؤية مع ،)..حيث تروي
الشخصيات األحداث مف داخؿ الحدث نفسو ،ومنو جاءت الرواية محكمة بنسؽ مغمؽ داخمي
كاف الرواة ىـ المسؤولوف عف الحكي ،وعف حركة األحداث ،والفاعموف لعممية السرد ،كما حاولت
الدالالت
الروائية تقريب زمف السرد مف زمف األحداث ،مما «يحقّؽ لم ّنص القدرة عمى تغيير ّ
دالليا آخر يشغؿ
شرات التي تكسب معنى
األصمية المشحونة فيو ،كما يعطي لم ّنص تمؾ المؤ ّ
ّ
ّ

الداؿ الحاضر الذي يرمز إلى المدلوؿ الغائب
سردية
مساحة
إخبارية ،تجمع بيف ّ
ّ
ّ

أو المدلوؿ الغائب الذي يسقط عمى الحاضر ،مولّدا رؤية جديدة ،ينتقؿ مف خاللو الحدث
السردي».2
متعددة،
إلى مستويات
شعورية ّ
ّ
فتتوسع اإلضاءة الكاشفة لم ّنص ّ
ّ
يتضح لنا بعد البحث في البنية السردية أف الرواة السبعة ىـ شخصيات ساردة
الرايس حميدو ىي التي تتولى البطولة ،وعمى الرغـ مف حضورىا بيف الرواة
ال غير ،وشخصية ّ
ومجمؿ األحاديث ،إال أنيا شخصية غائبة عمى مستوى السرد ،حيث لـ تأخذ الكممة في كامؿ

النص لتحدثنا ىي بنفسيا عف مغامراتيا مع البحر والقرصنة والسفف.
)1
)2

وحيد بف بوعزيز ،جدؿ الثقافة ،ص.149
األخضر بف السايح ،سرد الجسد وغواية المغة (قراءة في حركة الجسد األنثوي وتجربة المعنى) ،ص.182
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
كأف ىاجر قويدري تنتقؿ بنا مف الييمنة التقميدية لدور البطؿ في العمؿ الروائي إلى الخرؽ
وخمخمة النظاـ ،مف خبلؿ خمع صفات القيادة والزعامة والوجاىة عنو ،ليصبح بيف الحضور
والغياب ،ويكوف لمراوي المتعدد البطولة حينا ،عندما يصبح ىو مف يتقمد منصب الحكي ،ويكوف
شخصية رامزة حينا آخر ،عندما يكوف الحكي في كؿ النص عف شخصية الرايس حميدو
وىي بنية تجريبية جديدة تتبلءـ مع طبيعة الرواية التي تحكي عف تاريخ سياسي ميمش ،يعكس
شوؽ الروائية والقارئ في عمومو إلى العدالة والحرية والمساواة مف أجؿ غد أفضؿ لئلنساف
الجزائري.
نخمص م ما تقد ـ إلى أف الرواة الس بعة "بفاريتو" مع ست ة آخري ف ىـ الذيف مسكوا
بزماـ الس رد في الرواية ،ولكؿ واحد منيـ حكايتو الخاص ة التي تتمايز في أماكف ،وتتقاطع
في أماكف أخرى ،لتشك ؿ بعد اكتماليا قص ة إجمالي ة ىي سيرة " الرايس حميدو" ،البطؿ
تشظية ال ّنص
إف
الذي ال يروي شيئاً ون كتشؼ حكايتو مف خبلؿ مرويات اآلخريف عنوّ « ،
ّ

السرد ،ويساىـ في تكويف رؤية جديدة لدى القاري تّجاه
عبر ّ
الرواة ،وتنويع مواقفيـ يزعزع ّ
تعدد ّ
يتحوؿ شغؼ قراءة المعنى الجاىز إلى محاولة لشجبو ،وتأسيس معنى
الروائي ،حيث
ّ
العمؿ ّ

الرواة واألبطاؿ الظّاىريف والمضمريف»...
الرواية ال مف خارجيا ،بيف أخالط ّ
الرواية مف داخؿ ّ
ّ

1

وىو ما يعكس تراجع مفيوـ البطولة الفردي ة أماـ البطولة الجماعي ة ،مع اختفاء الرا وي العم ي ـ

بكؿ شيء .
جاء الرواة الس بعة مجس ديف لثنائي ة الذ ات واآلخر مف خبلؿ طبقتيف مختمفتيف ،طبقة
الحك اـ الذيف يمث موف المركز وطبقة ال بسطاء الذ يف يمث موف ال يامش ،وىو ما يؤك د وجود
صراع بيف الس مطة صاحبة الن فوذ والبسطاء الذيف يبحثوف عف العيش الكريـ ،وعميو يمكف
اتيجيات وتراتبات ،لك ّنيا لعبة أقرب إلى المواجية
القوؿ إف« :عالقة الذّات باآلخر ىي لعبة استر ّ
مزية بيف الذّات واآلخر
الر ّ
اريخية والثّ ّ
منيا إلى الحوار ،خصوصا إذا كانت المسافة التّ ّ
قافية و ّ

)1

بعمي حفناوي ،تمثبلت الممنوع والمقموع (في الرواية العربية المعاصرة) ،ص .262

~ ~ 223

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
شرؽ والغرب كما فرضتو اإلنتوغرافيات
اضية و
اإليديولوجية بيف ال ّ
ّ
شاسعة كالمسافة االفتر ّ

اقية».1
االستعمارية والتّ
اريخاويات االستشر ّ
ّ
ّ

تيدؼ ىاجر قويدري مف خبلؿ استحضارىا ليذه الفت رة الت اريخي ة التي استغرقت
سنوات طويمة  ،ولـ تثر أحداثيا في الوسط اإلبداعي ،إلى الكشؼ عف اليوة بيف الفكر
والواقع وربطيا بالحاضر الذي يشيد صراعات مف ىذا القبيؿ .
الروائي.
وعممت الكاتبة عمى «كسر النّ مطيّ ة في الطّريقة التي صاغت بيا ّ
نص يا ّ

اجتماعي يتعامؿ مع النّ ص بوصفو م رآة عاشقة
نقدي
فمـ تجعؿ مف النّ ص وسيمة لنشاط
ّ
ّ
ش كؿ
لسيّاؽ
ثقافي لو خصوصيّ تو التي تميّ زه ،وعمى ذلؾ تعتمد رؤية النّ ص ليس عمى ال ّ
ّ
ش كؿ القديـ
الروائيّ ة في منصفتيا المعاصرة ،وال عمى ال ّ
تتـ ال نّ صوص ّ
ال تّقميدي الذي ّ
لمرواية
مم ا يمكف تسميّ تو القراءة الثّقافيّ ة لم نّ ص الموظّفة ّ
ّ
لمرواية العربيّ ة ،وا نّ ما تنطمؽ ّ
بصيغتيا اإلبداعيّ ة » .2فيي بيذا الش كؿ تحد د المفارقة الت اريخي ة بيف الذ ات واآلخر

وتستنطؽ الت اريخ وتعيد كتابتو وفؽ نسؽ بموجبو ينكشؼ ما يتكت ـ عميو مف وجع بشري .

الت اريخ يكتبو المنتصر كما ي قوؿ أنطونيو غرامشي An Antonio Gramsci
( ،)1937 - 1891وىو فعؿ مقاومة لمن سياف وحدث إشياد عمى أف ما يمد

الكتابة

اإلبداعي ة بنارىا ال يكمف في القدرة عمى الت خي ؿ وصياغة الحكايات  ،بؿ في اإلصغاء
إلى الواقع ومنح المصادر والممنوع والمكبوت والمنسي فرصة الت عبير عف نفسو.
وما أثارنا في التشكيمة البنائية لمرواية ،ىو أف الروائية قامت بجمع المعمومات حوؿ
الرايس حميدو ووزعتيا عمى الرواة السبعة ،ففتت البطولة عمى األبطاؿ السبعة يتنازعوف
شخصية ّ
في السرد والبروز لنقؿ األجواء العثمانية في قصبة الجزائر ،والدسائس السياسية والمعارؾ البحرية.

فوجدنا متوالية مف السرود المسترسمة بصيغة الغائب عف الرايس حميدو في الزمف الماضي

)1
)2

محمد شوقي الزيف ،الذات واآلخر (تأمبلت معاصرة في العقؿ والسياسة والواقع) ،ص.57
سميـ النجار ،المرأة المجد لبيجة الرواية (قراءات في الرواية النسوية العربية ،ص.67
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الرواة سوى عبارات مف قبيؿ خرج حميدو ،قاـ
«ومف بداية ال ّنص حتّى نيايتو ال نسمع مف ّ
حميدو ،سافر حميدو ...إلى غاية رميو في البحر».1

الرايس حميدو بف عمي تمثؿ نقطة
فالذات الجزائرية التي تتحدث عنيا ىاجر قويدري أو ّ

تقاطع بيف التركي واإليطالي واألمريكي ،مثمما ىي الجزائر تمثؿ نقطة تقاطع بيف مناطؽ الشماؿ
والجنوب ،ومناطؽ الشرؽ والغرب في الكرة األرضية ،فيوية الجزائري فسيفساء متعددة غير ثابتة
تعج بكثير
تتغير باستمرار مع مرور الوقت ،تقوؿ ىاجر قويدري« :الجزائر في ذلؾ العيد كانت ّ

ورياس البحر.2»...
مف األعراؽ مف أتراؾ
ومالطييف وجنوييف ّ
ّ

عممت الروائية مف خبلؿ تداعي األصوات وتداخميا في نصيا ،عمى الحديث عف ىوية
الخارجية ،وك ّؿ ىذه األصوات تتضافر
البطؿ حيث كشفت عف «جانب مف جوانب الحقيقة
ّ

بد أف تنطوي
الضروري أف تكوف ىذه البنية متنازعة بؿ ال ّ
في بنية واحدة ،وليس مف ّ

عمى تناقضات» ،3كانت ىذه األصوات تعرض عمينا األحداث التي تدور حوؿ نفسيا ،وحوؿ
البطؿ وما تعيشو معو مف تناقضات.

ومنو أتاحت ىاجر قويدي لمقارئ باعتمادىا عمى السرد البوليفوني النظر في األحداث
مف زاويا متعددة ،وجوانب مختمفة قابمة لمتأويؿ واعادة التشكيؿ ،مما يؤكد أف توظيفيا لؤلصوات
ّاتيات
أدبية
المتعددة «ليس وسيمة
سطحية فحسب ،بؿ ىو مؤ ّ
شر كذلؾ إلى صراع الذ ّ
ّ
ّ

4
إيديولوجيا في صراع
خصية صوتا أي موقفا
الصراع في البمد»  .وىكذا «تصبح ال ّ
ّ
ش ّ
ومف ثـ إلى ّ

بوليفونية يحقّؽ بيا الكاتب ىدفا
مع الموقؼ المقابؿ وكنتيجة لذلؾ يمعب الخالؼ بينيما قاعدة
ّ

)1

محمد األميف بحري" ،تمثُّؿ التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة" ،موقع حكايات سحر الحكي ومتعة التأويؿ17 ،

مارس  ،https://hakaya.co/2017/03/17/ ،2017األحد 20 ،مايو  19:28 ،2018سا.

)2

محمود عبيدو" ،الروائية ىاجر قويدري في حوار مع الجزائر نيوز :الوجداف ىو المكاف الوحيد لمخياؿ"1 – 29 ،

)3

سي از قاسـ" ،ميرامار والنكتة" ،مجمة فصوؿ ،مجػ ،11ع ،1993 ،4ص.147

– 20:06 ،2019 -1 – 12 ،https://www.djazairess.com/ djazairnews/68064 ،2014سا.

)4

سمية سميماف الشوابكة" ،البوليفونية في الرواية العربية – يوسؼ القعيد أنموذجا –" ،دراسات ،العموـ االجتماعية

واإلنسانية ،مجػ ،37ع ،2010 ،1ص.85
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
جماليا» 1وفكريا في آف ،وىو ما سيخمؽ أيضا عبلقة حوارية تنطمؽ مف عدة ثنائيات مشكمة
ّ
لنا عبلقة الذات باآلخر التي ال يخمو منيا األداء السردي.

نجد الرواة السبعة باعتبارىـ ذوات سادرة ومييمنة عمى الحكي السردي في عبلقة تمثيمية
مع ذوات أخرى تعكس المشيد الروائي ،إما ايجابيا مف خبلؿ التوافؽ في الرؤى والمواقؼ الفكرية
أو سمبيا مف خبلؿ الصراع بيف الذوات ،وظيور اآلخر بتوجيات مناقضة ،ومنافية ،لتوجيات
الذات ،والتي تحتاج إلى كثير مف التأمؿ في أعماقيا الستنباط المتشابو والمختمؼ.
وما شد انتباىنا أيضا ونحف نشتغؿ عمى تعد د األصوات ىو أف الص وت الن سائ ي
أقؿ حضو ار مف الص وت الرجالي ،حيث إ ف عددىا اثناف مقابؿ خمسة ،وال يؤد ياف دو ار كبي ار
مقارنة باألصوات الرجالي ة الت ي ىيمنت عمى كؿ الحكي ،فيي ت شك ؿ قوة مف حيث عددىا
وتجانسيا ونفوذ أفكارىا وأيديولوجي تي ا ،وىو ما يعكس مكانة المرأة ،والت بعي ة المطمقة لمرجؿ.
وعميو تكوف ىذه األصوات المتعددة التي تبنتيا الروائية في نصيا ،فييا نوعاً مف الخياؿ
الحواري القائـ عمى تنوع الرؤى ،وتقويض حصانة الراوي الواحد ،فميس ىناؾ راو واحد يحتكر
الحكي بؿ ىناؾ سبعة رواة يتكمموف ،ولكؿ منيـ حي از مف الحكي في النص الروائي.
قامت الكاتبة بتعرية اليزائـ التي تعرضت ليا الذات ،فجاء خطابيا مفككا غير مستكيف
إلى نياية محددة ،بؿ جاء مقوضا لممنطؽ الدرامي التقميدي ،منشئة منطقيا الخاص الذي يركز
عمى القارئ في عممية تفسير النص وتفكيؾ شفراتو ،ولـ يبؽ لمراوي الواحد تمؾ السمطة المييمنة
التي تخضع النص لمنطقو الصارـ ،بؿ ىناؾ رواة كثر ،وحكايات متعددة ومختمفة انتقمت بالمسار
الدرامي نحو تفجير مكبوت النص وفضح صيغو التبلعبية.
عممت تقنية تعدد األصوات إذف عمى الكشؼ عف مستويات متعددة لوعي الذات
في مواجية الذات أوال ،وفي مواجية اآلخر والعالـ ثانيا ،كما أبرزت وعيا فنيا لدى الروائية بالخروج
مف األطر التقميدية إلى الكتابة التجريبية التي تفتح النص عمى التعدد القرائي.
)1

عبد الوىاب الرقيؽ ،في السرد (دراسات تطبيقية) ،دار محمد عمي الحامي ،تونس( ،د.ط) ،1988 ،ص.71
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
اليوية
المبحث الثّاني :اآلخر وسؤاؿ
ّ
الرايس)
تحاوؿ الروائية ىاجر قويدري مف خبلؿ طرحيا لقضية الشرؽ والغرب في روايتيا ( ّ

أف تتجاوز الطروحات التقميدية التي كانت شائعة في أغمب الروايات العربية عامة ،والجزائر
خاصة ،حيف اشتغمت عمى الصراع اليوياتي لآلخر مف خبلؿ شخصية بفاريتو بيف مسحيتو
واعتناقو اإلسبلـ ،وعبلقة نسؽ المقاء بيف الشرؽ والغرب ،مف خبلؿ عبلقة بفاريتو وسنتياغو
شرؽ)
(الغرب) مع حميدو (الشرؽ) بطريقة مغاير لما كنا نقرأه في رواية (عصفور مف ال ّ
شماؿ) لػ :الطّيب صالح ،التي اختارتا القطيعة بيف الشرؽ
لػ :توفيؽ الحكيـ( ،وموسـ اليجرة مف ال ّ
الرواية؟
ائية عالقة المّقاء بيف ال ّ
الرو ّ
شرؽ والغرب في ّ
والغرب .فكيؼ استنطقت ّ
 /1اآلخر  /بفاريتو والتّخ مّص مف أعباء الذّاكرة:
يعد "بفاريتو" واحداً مف أولئؾ الخمسيف ( )50شقياً الذيف رح موا مف « قرية درمنجيمر
الد ولة
الد يف اإلسالمي و ّ
الكائنة بجزيرة قبرص إلى إيالة الج زائر مف أجؿ الجياد في سبيؿ ّ

العثمانيّ ة ومف أجؿ إصالح نفوسيـ» ،1وبعد وصولو إلى الجزائر يختاره "حميدو" ليكوف
مف رجاؿ سفينتو.

كاف "بفاريتو" يسكف في بيت فقير مع عائمتو في قرية درمنجيمر ،يعيشوف مف الس مؾ
الذي كاف يجمعو والده مف مراكب الصي د ويحض ره إلى البيت لتنظ فو والدتو ،وتقوـ ببيعو
وتحضر بمال و قوت يوميـ ،حت ى ذلؾ اليوـ الذي لـ يع د ىناؾ شيء يأتي بو والده
مف مراكب الصي د ،لتصبح مينة والد تو الت سوؿ ،في حيف كاف ىو رضيع تذىب
بو إلى كنيسة باناجيا ليعتني بو القس لستيرو إلى حيف عود تيا مف مينتيا في المساء
إلى أف فارؽ القس لستيرو الحياة ،وكاف عمر بفاريتو ثماني سنوات.
يتبي ف لنا مف ىذا العبور الس ريع عمى طفولة "بفاريتو" ال مفتوحة عمى شوارع
درمنجيمر الش اسعة ومناظرىا الجميمة ،وعمى عبلقة حب و منذ الص غر مع ليندا التي تصبح
)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.5
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الرب
فيما بعد حبيبتو وعزاه في القس لستيرو الذي كاف أب ا بالن سبة لو ،يقوؿ « :عطؼ ّ

عمى األرض ،ولوال وجوده في حياتي لما آمنت بالمسيح ،كاف المسيح الذي أعرؼ ،عمّمني
استمر
الرسـ؛
ّ
الكثير مف األمور التي توقّفت جميعيا في عمر الثّامنة عند رحميو ،ما عدا ّ

الدنيا وطنينيا المتواصؿ
معي بطريقة ما أجيميا ،لقد كاف مدامي الذي يخفّؼ ع ّني عذاب ّ

في رأسي» ،1ىكذا أصبح بفاريتو متشردا يعيش بيف الش ارع والس جف حت ى ذلؾ اليوـ
الذي تـ ترحيمو إلى الجزائر رغما عنو ،فترؾ حبيبتو ليندا التي وعد تو باالنتظار.

خاصة وأ ّنيا ،حقبة طافحة
ميما في تعمّـ الحياة
ّ
تكوف الط فولة بيذا الش كؿ «عبو ار ّ

ومخيب ألكثر مف انتظار
تمد بظالليا عمى حاضر محبط
بالحناف والحنيف ،حقبة
ّ
ّ

2
ىي بداية الحياة».3
الزمف
فيي ّ
ّ
المحبب لمحفر ولمفيـ»  ،وىي «قاعدة الحكي وبدايتو كما ّ
وليذا ّ
وفعؿ الت ذك ر لدرمنجمير في ىذا الس ي اؽ دعوة إلى المصالحة مع الماضي ،ودعوة

إلى الحياة الحقيقي ة ،وا لى المكاف األصمي .
الزمف القائـ واحالؿ
يعد فقط ىروبا مف ّ
وعميو «استبطاف زمف الطّفولة واستدعائو ،ال ّ
الزمف وقمؽ الفناء
شعور الطّفولي الخالد مف وعي ّ
ّ
الزمف الخامد محمّو ،بؿ ىو استدعاء لذلؾ ال ّ
يحسو الطّفؿ إزاء
المصاحب لو .وىو أيضا استدعاء لالنسجاـ والتّناغـ بؿ والتّطابؽ الكمّي الذي ّ

الصراع بيف األنا وموضوعيا
العالـ الخارجي ،حيث ال مكاف لمتّمايز بيف األنا والعالـ وال ّ
أو بيف األنا وال ّنحف» ،4وعودة بفاريتو إلى طفولتو ولدت لديو قدرة خارقة لتجاوز لحظات اإلحباط

واأللـ .استعاد بفاريتو ذ كريات عائمتو ،طفولتو ،حبيبتو ليندا ،وىو عمى متف الس فينة
التي تقوده إلى الجزائر ،ونتيجة ذلؾ يحس باالغتراب الن فسي والجغرافي واالجتماعي
وىنا تضعنا الكاتبة أماـ ذات مغتربة بيف حاضر مجيوؿ وماض جميؿ .
 )1ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.15

 )2ثريا وقاص" ،عندما يغطي شوؾ القمب فروة الذاكرة قراءة نصية لػ "شتاء في قميص رجؿ" لزياد خداش" ،دفاتر البحث
العممي رقـ  ،10تمثبلت األنا واآلخر – كتاب لمجموعة مف المؤلفيف ،ص.50

)3

المرجع نفسو ،ص.49

 )4قادة عقاؽ ،داللة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر (دراسة في إشكالية التمقي الجمالي لممكاف) ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ( ،د.ط) ،2001 ،ص.372
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تعكس مسافة الت حوؿ بيف زمنيف ،األوؿ يمث ؿ ما كانت عميو الذ ات ،والث اني
ىو ما آلت إليو ىذه الذ ات ،بيذا الش كؿ تصبح الذ اكرة ىي الوسيمة المتبن اة في إعادة الن ظر
والن قد والت قييـ لمحياة بيف الماضي والحاضر قصد تعري ة كؿ ما ىو خفي .
فرفض الذات لمواقع وعدـ االعتراؼ بو ،ىو ما يزيد لمماضي أىمية في نفس اإلنساف
ويشده الحنيف إليو ،وخاصة زمف الطفولة الذي يستحضره الروائيوف نتيجة احباطات الحاضر
فبفاريتو صدمو زمف المدينة التي لـ يستطع التكيؼ معو ،فعاد بذاكرتو إلى أياـ الطفولة يتخذىا
كمبلذ مف غمواء الزمف وحس الفناء الذي يعذبو.
يسعى بفاريتو باسترجاعو ليذا الماضي إلى الت خمص مف تأثير الحاضر وما يعكسو
أتقبؿ وضعي الجديد
مف قمؽ وتوت ر ،يخمؽ إحساس بالبل جدوى ،ويتجم ى ذلؾ في قولو« :لـ ّ

حؽ يحمموننا إلى ىناؾ ،وماذا سنفعؿ؟؟».1
بأي ّ
ولـ أتم ّكف مف إقناع نفسي ّ
بتقبموّ ..

ىنا يعود بنا بفاريتو إلى حاض ره وىو في الس فينة حيف شيد االعتداءات
التي حصمت بيف الحراس واألشقياء ،وىو ما يمكف تمثيمو في الص راع بيف الذ ات (األشقياء)
الض عفاء ،واآلخر (العثماني يف) المتسم طيف ،ويكشؼ عف عمؽ الت حوؿ في الوضع
االجتماعي مف إنساف حر يعيش عمى أرضو وسط أىمو وذويو  ،إلى إنساف مقي د يعيش
عمى متف سفينة وسط أناس غرباء ال يعرفيـ.
ات صاؿ بفاريتو باألنا العربي ة يعد شكبل مف أشكاؿ االتصاؿ الذي يبني العبلقة
بيف الذ ات واآلخر ،س واء مف خبلؿ اكتشاؼ ىذه الذ ات أو خرؽ لمنظومتيا ،أو تبص ر
بالذ ات وعبلقتيا باآلخر ،سواء كانت تمؾ العبلقة واقعا مع ي شا ،أـ محض مواجية لص ورة
تراكمي ة تحكـ بيف الط رفيف ،وال تقتصر ىذه العبلقة التي يعيشيا بفاريتو في الس فينة
عمى الت عبير عف وضعو وحسب ،بؿ جاءت تمثيبل لوظيفة فن ية عكست مصير
بعض الشخصي ات التي رافقتو في مسا ره الس ردي  ،وىو ما ات ضح في عبلقة بفاريتو
باألشق ياء الذيف كانوا معو في الس فينة  ،حيف قرروا اليروب بتخطيط أحدىـ يدعى ماميمي
 )1ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.07
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ويفشؿ الت خطيط ،حيث ييرب بعضيـ ويغرؽ البعض اآلخر ،في حيف يأمر قبطاف الس فينة
بفاريتو بأف ينزؿ معو إلى قاع المركب حت ى يساعده في فؾ رموز خريطة كاف يحمميا
معو ،لـ يفيـ بفاريتو شيئا مف ىذه الخريطة.1
سرعاف ما يمر بنا شريط األحداث إلى واقعة أخرى ،حيف ينتقؿ بنا بفاريتو
دوف سابؽ انذار مف الحديث عف نفسو إلى الحديث عف وفاة والد حميدو الذي جاء فج أة
وىو في طريقو إلى العودة يمتقى باألصدقاء ويقد موف الت عازي لو عكس وكيؿ الحرج الس يد
عمي الذي كاف قاسي ا معو ،حيث قاؿ لو« :ال أسمح لؾ بالبقاء ىنا أكثر مف ثالثة ّأياـ.

جيدا ،ولوال وفاة والدؾ لما تركت ىذا السنبؾ يرسو ىنا أبدا» ،2أما حراس
أنت تعرؼ عقوبتؾ ّ
وأتباع الميناء البسطاء فعبروا عف تعازييـ الحارة بكؿ محبة وجبلء ،وكاف حميدو يرد عمييـ التحية

وىو متأثر لتعاطفيـ ومقدر لتأزرىـ.
يكوف ىنا اآلخر بفاريتو قد استطاع في ىذا المقاـ أف يعب ر عف معاناة ال ذ ات
التي توس ؿ الحكي عني ا ،حيف صور لنا الحزف الش ديد الذي اعترى شخصي ة حميدو بسبب
وفاة والده الذي لـ يستطع أف يحضر مراسيـ دفنو حت ى تكوف سمواه وعزاءه في ىذه المصيبة
لكف مواساة األصدقاء وكؿ المحبيف ىي التي ضمدت بعض جراحو ،وىي التي منحت لآلخر
بفاريتو بعض األماف في ىذه المدينة التي قذفتو السفينة إلييا رغما عنو .ورغـ ذلؾ يبقى بفاريتو
يأخذ الحيطة والحذر مف المدينة خوفا مف أف تغدر بو مثمما فعمت معو عندما وصؿ إلييا أوؿ
مرة ،3حيف وقع بيف أيدي وكيؿ الحرج الس يد عمي الذي أشبعو ضربا حت ى الموت عندما
وجده يقوـ بمحاولة نسخ الخريطة ،ولـ يكتؼ بذلؾ بؿ قرر إرسالو إلى ميناء أرزيو مف أجؿ
تح رير مدينة وىراف مف قبضة اإلسباف دوف أف يراعي وضعو المأساوي ،4ىناؾ التقى
بفاريتو بحميدو وساعده عمى الش فاء وأصبحا صديقيف.
)1
)2
)3
)4

ينظر ،ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.16
المصدر نفسو ،ص.38
ينظر ،المصدر نفسو ،ص،ف.
ينظر ،المصدر نفسو ،ص.39 – 38
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
استدعاء اآلخر بفاريتو لمذ ات حميدو ي عكس حجـ المأساة التي يعاني
منيا ىذا اآلخر مف جية ،ومف جية أخرى تعكس لطؼ الذ ات حميدو معو عندما حممو
إلى استراحة الميناء واعتنى بو حت ى امتثؿ لمش فاء ،دوف أف يطالبو بشيء ،بؿ جعمو طريح
الفراش حت ى تعافى كمي ا وأصبح أحد رجاؿ سفينتو األوفي اء ، 1وىو ما نممسو مف خبلؿ
توظيفو لضمير المتكم ـ المفرد "األنا" الذي حق ؽ الوظيفة الت واصمي ة بيف أحداث الحكاية
والقارئ ،ومف خبلؿ العبلقة الت واصمي ة بيف الذ ات  /حميدو واآلخر /بفاريتو .
العبلقة ذاتيا نجدىا بيف حميدو واإلسباني سنتياغو و بفاريتو ،فعمى الرغـ
مف اختبلؼ المرجعي ات الث قافي ة والفكري ة بيف الش خص يات الث بلث ،إال أن و تجمع
بينيما عبلقة تحاوري ة قامت عمى المودة والمحب ة والص داقة دوف الد خوؿ في عراؾ ديني
وثقافي .
الفردية
معالجة " ىاجر قويدري" لصورة الغرب في روايتيا يعني «إضاءة ووعي الذّات
ّ

القومية ووعي العالـ» ،2وتمثيؿ عبلقة الشرؽ بالغرب مف خبلؿ التقاء شخصيات مختمفة
و ّ
في أصوليا ودياناتيا وثقافاتيا عمى متف السفينة ،يقوؿ بفاريتو عف عبلقتو بحميدو

المقرب رغـ كبر سنّو ،ك ّنا نجتمع برفقة
و سنتياغو« :اقتربت كذلؾ مف سنتياغو وصار صديقي
ّ

ويحب حميدو كثيرا.
طباخا ماى ار
ّ
البحارة مف تناوؿ وجباتيـ ،كاف سنتياغو ّ
حميدو بعد أف ينتيي ّ
يحبيا .عرفت منو أ ّنو سقط أسي ار ىنا منذ عشر
بحيث ّ
يعد لو أطباقا لذيذة بنكية القرنفؿ التي ّ

وقرر
أف حميدو دفع لو مبمغ الفدية وجاءت سفينة
سنوات و ّ
ّ
اسبانية لنقمو إلى بمده لك ّنو رفض ّ

السفينة.
البقاء عمى ظير ىذه ّ

 لقد تعودت عمى حياتي ىنا ،ولف أترؾ حميدو أبدا.العربية ،ونسيت درمنجيمر لبعض الوقت».3
ساعدني سنتياغو أيضا في تعمّـ المّغة
ّ
)1

ينظر ،ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.39

)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.41 - 40

 )2عبد اهلل أبو ىيؼ ،القصة العربية الحديثة والغرب ،اتحاد كتاب العرب ،دمشؽ ،ط ،1994 ،1ص.20
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
يتبيف لنا مف خبلؿ ىذا الحديث أف اآلخر  /بفاريتو في حالة تعايش سممي
مع الذ ات حيث تكوف الذ ات في ىذا المعنى قد انتقمت مف «التّمركز إلى التّعايش ،وتنتقؿ
قبؿ والتّمقّي عمى سبيؿ االنفعاؿ إلى التّالقي عمى سبيؿ التّفاعؿ والتّواصؿ»
األنا مف التّ ّ

1

ما يعني أف ثقافة الحوار ىي التي ول دت فكرة تقب ؿ اآلخر ،ويجب الت أكيد عمى ضرورة
الحوار مف أجؿ خمؽ نقطة تواصؿ بيف الذ ات واآلخر ،وىو أف «الحياة بك ّؿ متطمّباتيا تفرض

يتـ إالّ بالحوار []...
شعوب
عمى اإلنساف وال ّ
ّ
عممية التّواصؿ فيما بينيا ،وىو التّواصؿ الذي ال ّ

فالحوار  ...رسالة ذات مضموف وطني وقومي وانساني ،رسالة مشتركة تمتقي
الحضارية» ،2لقد جمعت عبلقة الصداقة بيف حميدو وبفاريتو
قافية و
فييا
ّ
المكونات الثّ ّ
ّ

في البداية وبيف حميدو وبفاريتو وسنتياغو ،وأفضت إلى تعايش سممي في إطار االحتراـ
المتبادؿ.
إما أخ
وىذا التعايش السممي «مبنى عمى التّعاوف والتّعامؿ مع ال ّناس عمى أ ّنيـ صنفافّ ،

شامؿ مع جميع
مما يتيح لممرء رحابة التّعامؿ اإلنساني ال ّ
لؾ في ّ
الديف أو نظير لؾ في الخمؽّ ،

أصناؼ البشر عمى اختالؼ مذاىبيـ ومشاربيـ وأعراقيـ وبذلؾ يخمص إلى المصير المشترؾ
اإلنسانية» ،3يختمؼ ماضي الش خصي ات الث بلث
وسائر القضايا التي تعتبر مف المشتركات بيف
ّ

وتتبايف ثقافتيـ بيف عربي ة إسبلمي ة وغربي ة مسيحي ة ،لكن يا تت فؽ حوؿ اليدؼ وىو العيش

في سبلـ والبحث مف أجؿ جمب الغنائـ.
تأتي الروائي ة ىاجر قويدري في ىذا الص دد بموقؼ مغاير تدعو فيو إلى خرؽ
الحواجز التي تحوؿ بيف الذ ات واآلخر في الوصوؿ إلى المعرفة في مختمؼ الث قافات
«واالنفتاح عمى الحضارات األخرى والحوار معيا [ ،]...حتّى يح ّؿ التّفاعؿ الخصب مح ّؿ

)1
)2
)3

محمد شوقي الزيف ،الذات واآلخر (تأمبلت معاصرة في العقؿ والسياسة والواقع) ،ص .59
حسيف جمعة" ،ثقافة الحوار مع اآلخر" ،مجمة دمشؽ ،جامعة دمشؽ ،مج  ،24ع  ،2008 ،3ص.11
زىير عبد اليادي المجيد" ،مشروع ثقافة حوار الحضارات وتعايشيا في المواجية الصييونية" ،مؤتمر القدس السنوي

الثالث (إدارة الصراع مع الصييونية) ،قسـ األبحاث اإلقميمية ،2005/10/28 – 27 ،ص.08

~ ~ 232

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
اىية» .1لقد لجأت الروائي ة إلى بناء جسور
االنغالؽ ،والتّأثّر وال ّ
شفاف ّية والتّفاىـ مح ّؿ الكر ّ
الت فاىـ بيف الذ ات واآلخر ،وتجاوزت أوىاـ الذ ات التي تسجف اآلخر في انتماءات عرقي ة

ضي قة ،بؿ ذىبت وتوغ مت في أعماؽ الروح اإلنساني ة ،ويتجم ى ذلؾ في قوؿ
بفاريتو« :لقد اشتقت إلى حياتي ،إلى البحر والى رفقة حميدو ]...[ .اشتقت إلى سنتياغو
السنبؾ وىو ييدىد عمري».2
والى أطباقو ال ّ
ش ّ
يية ،إلى رحالتنا والى رجفة ّ
يجسد ىذا المقطع مدى فكرة تجاوز اإلبداع لبلنتماءات العرقية ،واالنتقاؿ باإلنساف
مف عوالـ ضيقة إلى عوالـ رحبة يتقبؿ فييا البشر بعضو البعض فيما يختمفوف (في االختالؼ
رحمة) ،حيث نجد في كبلـ بفاريتو أف عبلقتو مع حميدو وسنتياغو مبني ة ع مى االحتراـ
والت فاىـ والحيوي ة .
الرايس )
لـ تت خذ العبلفة بيف الذات (حميدو) واآلخر ( بفاريتو ،وسنتياغو) ف ي رواية ( ّ

شرؽ والغرب) ،بؿ احتكمت إلى عبلقة تبدو
طابعا عدائيا يولد صراعا حضاريا بيف ثقافتيف (ال ّ
فييا الذات واآلخر في حالة توافؽ ،تنافي قوؿ أنطواف سيؼ حوؿ مفيوـ المثاقفة
التي يقوؿ عنيا إنيا« :لـ تقـ إالّ مف طرؼ واحد (طرفنا) ،اتّخذت شكؿ تمقف قاصر وناقض
الغربيف
تأسست عند
ّ
ظرية والتّ ّ
منجـ ضخـ مف المعارؼ ال ّن ّ
ومصاب بترىؿ مزمف ،إزاء ّ
قنية ّ
عمى مدى قروف».3

لقد كشفت ىاجر قويدري عف وعي الذات (حميدو) بحضارتيا ومدى ثقتيا بنفسيا
ليذا استطاعت أف ت نفتح عمى اآلخر( بفاريتو ،وسنتياغو) وتتقب ميما ،كما استطاعت أف تؤث ر
فييما فنالت حب يما وا عجابيما ،فذابت الحدود المتوت رة بيف الذ ات واآلخر ،وىو ما يعب ر
أف اإلسياـ في تشكيؿ حضارة ما لـ يكف في اتّجاه واحد دوما ،بؿ ىو محصمة
عف حقيقة « ّ

)1
)2
)3

ماجدة حمود ،إشكالية األنا واآلخر (نماذج روائية عربية) ،ص.22
ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.83
أنطواف سيؼ ،وعي الذات وصدمة اآلخر في مقوالت العقؿ الفمسفي العربي ،دار الطميعية ،بيروت ،ط2001 ،1

ص.20
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تفاعؿ ثقافي بيف حضارات مختمفة حتّمتيا ظروؼ الجغرافيا أو أقدار التّاريخ مع االحتكاؾ».1
يعود بنا بفاريتو إلى وضع حميدو المحزف بعد لقا ئو بوالدتو كي يواسييا في فقيدىا ويبدو
أف حزف والدتو كاف عمى فمذة كبدىا الذي عاش في البح ر بعيدا عنيا ،وعف حبيبتو مريـ
التي انتظرت عودتو كثي ار ،لكف البحر سرقو ولـ يعد إلييا ال حي ا وال مي تا
ليذا تحط مت أحبلميا في حياة جميمة مع حبيبيا.
انتقؿ بفاريتو مف الحديث عف ماضيو وحاضره ،إلى الحديث عف مغامرات حميدو
الش خصي ة البطمة التي تتمحور حوليا األحداث ،ليكوف ص راع المد والجزر عمى سطح
الس نبؾ الذي ضربتو األمواج العاتي ة ،وطمب حميدو مف الجميع الس باحة حت ى اليابسة
األمر الذي أد ى إلى فقد بعض البحارة ،وكاف مف بينيـ سميماف أخ عبد اهلل الذي لـ يحتمؿ
فقده فنصب كيمينا لحميدو حتى ينتقـ منو ،ألـ يكف ىو مف أمرىـ بالس باحة في ىيجاف
البحر الذي نجا منو بأعجوبة؟ ف مف ؽ لو تيمة ت خريب الس نبؾ ،وقرر وكيؿ الحرج الس يد عمي
إعدامو ،فاك ت شفت الحقيقة ،ونجا مف الموت.
تطرح الروائي ة أيض اً إشكالي ة اليوي ة واالنتماء ،مف خبلؿ شخصي ة "بفاريتو" الش اب
القبرصي ،الذي ي رسؿ إلى الجزائر ويعيش حياتو ىناؾ ،ويرافؽ "حميدو" في رحبلتو ويغي ر
اسمو إلى "عمي طاطار" ،ويبقى تائياً بيف ىذيف االسميف ،ولم ا يعود إلى ببلده بعد خمسة
عشر عاماً يكتشؼ أن و فقد كؿ شيء يربطو بالمكاف ،وبالش خص القديـ الذي كانو.
تغيرت كثيرا ،أكثر مف أف يتوقّع أحد
يقوؿ« :أصبح اسمي عمي طاطار ولـ أعد أشبو نفسيّ ،

الداخؿ
تبدؿ ك ّؿ شيء في ألبستي ،مالمحي ،لغتي ،حتّى حزني مف ّ
ما يعرفني مف قبؿّ .
الريح ،يخفؽ قمبو
أصبح مغروسا في عرض البحر ،شراعا ال يعرؼ غير ال ّ
شمس و ّ

تتقدـ األ ّياـ في عمري
السفينة ،وكنت كذلؾّ .
ولكف ليس مف أجمو ،بؿ مف أجؿ أف ّ
تتقدـ ّ

وأنا ىنا ال أعرفني» ،2تغي ر كؿ شيء في حياتو (اسمو ،لباسو ،مبلمحو ،لغتو وحت ى حزنو)

قرر أف يصبح عمى ديف اإلسبلـ فختف نفسو  ،وبدأ يتطم ع عمى تعاليـ الد يف اإلسبلمي
 )1نصر الديف بف غنيسة ،عف أزمة اليوية ورىانات الحداثة في عصر العولمة ،ص.172
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .66 - 65

~ ~ 234

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
حت ى ذلؾ اليوـ الذي أشير فيو إسبلمو أماـ البح ار المتواجد يف معو ،ليحس باألماف
ثمانية تمد شخصا مغاي ار ال يشبيني عمى اإلطالؽ».1
ىي األعواـ
ّ
لبعض الوقت ،ويقوؿ« :وىا ّ
ىؿ كاف تحولو مف المسحية إلى اإلسبلـ نتيجة إحساسو باالغتراب الديني بحكـ تواجده
عمى متف سفينة وسط أناس مسمميف؟
عبرت ىاجر قويدري ىنا عف وىـ االنتماء العرقي أو الديني أو الطائفي الذي قد يغيب
انتماء اإلنساف إلى أصمو األوؿ ،فالروائية تحاوؿ أف تؤسس رؤية جديدة لئلنساف بتمردىا
عمى الثقافة السائدة التي حكمت عمى األفراد في دائرة مغمقة تكرس الخضوع لمثبات ،مطالبة
بالتحرر وجعؿ األفراد منفتحيف عمى الثقافات المختمفة التي تمنح ليـ االستقبللية.
أراد بفاريتو أف ييرب مف ماضيو ويبدأ حياة جديدة ،يتخم ص فييا مف شوقو
إلى درمنجيمر ،فغي ر اسمو مف بفاريتو إلى عمي طاطار ،وغي ر لباسو ،ومبلمحو ،بحث ا
عف انتماء آخر ،ولحاجتو الممح ة لمد ؼء اإلنساني ،مف خبلؿ عبلقتو بالبح ا رة المسمميف
وخاص ة حميدو الذي س اعده عمى التأق مـ في بيئة غير بيئتو األصمي ة  ،كما منحو األماف
في أوؿ م رة التقى بو حيف ساعده عمى الش فاء مف الجروح التي خمفتيا ضربات وكيؿ الحرج
الس يد عمي عمى جسده.
تداخؿ كبير بيف الداخؿ والخارج ،بيف اآلخر بفاريتو الذي تحوؿ إلى مسمـ  /وجماعة
البح ارة الذيف كاف أغمبيـ عمى ديف اإلسبلـ ،بيف الماضي الد يف المسيحي  /والحاضر الد يف
اإلسبلمي ،حيث تجس د الماضي كتجربة حياتي ة شخصي ة ناقصة ،والحاضر كتجربة جديدة
كسرت المسافة بينو كذات متغي رة تعيش حياة جديدة بعد ماض عرؼ العديد
مف االنكسارات.
تروـ األحداث عمى تش عبيا واختبلفيا ،تحقيؽ رىاف أساس يتمث ؿ في تشخيص
الت بايف الحضاري بيف الغرب والش رؽ في بفاريتو ،وقمبت الروائي ة المعادلة مف شرؽ منبير
)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.67
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
بالغرب ومحاولة تقميده ،إلى غرب معجب ومتأث ر بالث قافة الش رقي ة محاوال امتثاليا واالنسبلخ
عف الث قافة الغربي ة ،وعميو يمكف القوؿ ىنا إف اآلخر ينظر إلى األنا نظرة إعجاب وتأث ر
مم ا أحدث تماىي اآلخر الغربي مع األنا العربي ة اإلسبلمي ة.
لكف لـ يفرح بفاريتو بيذا الحاضر وىذه العقيدة الجديدة كثيرا ،ألف ىذه المدينة
السجف
ىي اآلف ّ
تزج بي إلى ّ
وكالمعتاد صفعتو عندما أتتيا الفرصة ،يقوؿ في ذلؾ« :وىا ّ
أف عقوبتي ثالث سنوات
السنبؾ ]...[ .وأخبروني ّ
وتقوؿ لي إن ّني كنت شريؾ حميدو في تحطيـ ّ
وبالضبط إلى مقالع الحجر في بف شكاو
مغمقة وبعد فترة سيتـ نقمي إلى سجف ببايمؾ التّيطري،
ّ

لمسماء لألشجار لمعصافير ولم ّنجوـ أيضا ،طمبت منيا أف تجعؿ الخالؽ
[ ]...صمّيت كما أعرؼّ ،
السجف البشع.
يخفّؼ عني قميال ،ومع ذلؾ لـ يخفّؼ ع ّني ،ظمّت حياة حج ار صمدا ىنا في ىذا ّ

شمس الحارقة في محجرة صماء
مر البحر وال فظاعة ال ّ
أشتاؽ البحر ،أشتاؽ ممح البحرّ ،
ال صوت هلل فييا».1

يعكس ىذا المونولوج تذمر بفاريتو مف المدينة التي حاوؿ أف يكوف جزءا
منيا ولـ تقبؿ بو يوما ،فيي لـ تكف سوى «عالمة عمى الظّمـ واالستبداد وتثبيت عمى حقيقة
الصراع
القوة ،بؿ عالمة كذلؾ عمى
ّ
الظالمية والجيؿ وعدـ إعماؿ الفكر واالنغالؽ في قوقعة ّ
ّ

مف أجؿ البقاء» ،2فبسبب الواقع الس ياسي الذي يعيشو في المدينة ،يحس بالغربة والض ياع
في محيطو ،فقد افتقد الحميمي ة في عبلقتو مع الن اس ،وتصبح المدينة بيذا الش كؿ عدوة
لو تضيؽ عميو الخناؽ ،وخاص ة بعد سجنو ،فيو لـ يتحم ؿ األسر ومقالع حجر بف شكاو
أف حياتي اقترنت فعال بفمسفة
ألف حياتو مقترنة بالبحر ،ويتجم ى ذ لؾ في قولو « :يبدو ّ

مصدؽ
مرة واحدة .لقد أرسؿ لي وكيؿ الحرج
ّ
األمواج التي تأخذ ك ّؿ شيء ثـ تمفظ ك ّؿ شيء ّ

الداي حسف باشا عفا عمى حميدو ،فاشتعمت
أف ّ
مف يعيدني إلى ّ
الدزاير .عرفت في طريقي ّ

السماء والطّيور واألشجار ]...[ .يبدو أ ّنني سمّمت أمري
مرة أخرى ّ
عيوني فرحا ورحت أشكر ّ
 )1ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.69 - 68 – 67

 )2عزيز لزرؽ ،العولمة ونفي المدينة ،دار توبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،ط ،2002 ،1ص.11
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
لمبحر» ،1يعطؼ البحر بأمواجو وىيجانو وىدوئو عمى بفاريتو أكثر مف المدينة التي تمارس
عميو قي ار ،وتتيمو وتسجنو وبذلؾ تمنعو مف متعة البحر.
يتأك د بفاريتو أف ىذه المدينة ال تحب لو الخير ،فيرتد عف ق ارره باعتنا ؽ اإلسبلـ
السماء والطّيور واألشجار وال ّنجوـ ،فعمى الرغـ مف محاولة التأقمـ
ويتجم ى ذلؾ في صبلتو إلى ّ

مع ىذه المدينة ومحاولة اعتناقيا جسدا وروحا إال أنيا لـ تقبمو ولـ تحضنو ،فالمدينة بإكراىاتيا
تيدؼ دائما إلى إىانة اآلخر ( بفاريتو) المختمؼ ،وترسمو في ىيئة العدو.

خرج بفاريتو مف السجف وأبحر ليمتحؽ بحميدو في السواحؿ الوىرانية وقد ظفر في طريقو
بسفينة برتغالية أنستو أوجاعو ،لكف سرعاف ما تتبخر نشوة ىذا االنتصار ويعود إلى أوؿ الطريؽ
ويفكر في جدوى كؿ ىذا ،يقوؿ« :لقد وخزني منظر راىب يصمّي بخشوع كبير وسط األسرى
استمر صوتو في المّحاؽ بي إلى حيف وصمنا
"يا مريـ ،يا قديسة ارحمينا مف ظمـ البرابرة".
ّ
وبقيت أنا برفقة خوجة الغنائـ يحيى
الداي ّ
إلى ميناء الجزائر ،ذىب حميدو إلى ّ
ليقدـ تعازيو ّ
يدوف الغنائـ أمامي]...[ .
مديميّ ،

حصتي مف األسرى اآلف قبؿ أف يقوـ ببيعيا ،فاتّجيت
طمبت مف يحيى مديمي أخذ ّ

الراىب يختار وجيتو فاختار فرنسا
الراىب وطمبت منو ال ّنزوؿ معي ]...[ ،جعمت ّ
إلى ذلؾ ّ

لك ّنو لـ يشكرني بؿ قاؿ لي وىو يصعد إلى المركب بميجة حادة:

ألقي عميؾ القبض مف طرؼ سفننا سوؼ نعمّقؾ
 ربما ّيسمونؾ ىنا الميتدي ،لكف إذا ّ
العامة يا خائف دينؾ وشعبؾ.
الساحة
عمى صميب ونقوـ بحرقؾ في ّ
ّ
ارتجفت مف قولو ووجدتني أسأؿ عمي طاطار ،أيف ىو بفاريتو؟؟».2
يسأؿ نفسو بفاريتو :أيف ىو بفاريتو؟ ىؿ أحسف التصرؼ أـ ال؟ لماذا المسيحية
ولماذا اإلسبلـ؟ ىؿ ىو خائف؟ ىؿ أخطأ في حؽ الديف المسيحي؟ ومف يكوف في حقيقة
 )1ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.83
)2

المصدر نفسو ،ص.88
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
األمر :عمي طاطار أو بفاريتو؟ ىي لحظات قاسية يعيشيا بفاريتو وىو بيف مفترؽ الطرؽ ووضعية
غير مريحة تعترييا الشكوؾ والظنوف.
نممس في ىذا الموقؼ معاناة بفاريتو المختمؼ (عرقا ودينا) بيف ديف جديد اعتنقو (الديف
اإلسبلمي) في مدينة رفضتو ،وديف تخمى عنو (الديف المسيحي) لينتقده راىب مف دينو األصمي
ويدينو نتيجة بواطف عقؿ األنا الجمعي الذي غرس فيو عدـ الثقة والشؾ بأي شيء يقدمو اآلخر.
وبذلؾ تبتعد الذات الجزائرية المسممة عف روح اإلسبلـ الذي انبير بو اآلخر بفاريتو
في البداية ،وتبتعد الذات المسيحية عف روح التسامح وحؽ االختيار ،بيذا تصبح لدى بفاريتو
ىوي تيف ،اليوي ة اإلسبلمي ة ال مرفوضة مف قبؿ أىمو ،وىوي ة مسيحي ة تراوده بيف الفينة
واألخرى إلحساسو بالت حس ر والن دـ.
وتعد ىذه الت جربة «أقسى ما يعانيو اإلنساف ،حيف ينتقؿ مف مكاف ألفو إلى مكاف
غريب عنو ،حيف تقيره مشاعر الخوؼ والقمؽ ،ويحاصره إحساس بعداء اآلخر فال يجد وسيمة
ييتـ بالبحث عف حقيقة موقفو ،فيجنح
ّ
لمدفاع عف ال ّنفس سوى إساءة الظّف بو ،حتّى أنّو ال ّ

سمبيا» ،1فبسبب ما تمقاه بفاريتو
ويؤوؿ عدـ مباالتو تأويال
إلى محاكمتو عمى الظّاىر،
ّ
ّ
مف عداء مف المدينة وحك اميا ومف الراىب وموقفو ،تذبذب تفكي ره بيف الش ؾ واليقيف وأحس
بالكآبة ووحشة تنغص الحياة وتوت ر الن فس.

يستذكر بفاريتو أوؿ يوـ وصولو إلى ميناء الد زاير «عندما الحت المدينة البيضاء
عمى مرمى البصر ،ابتمعت ريقي ،عادة إلى ذاكرتي حكاية وصولي إلييا ،ف ّكرت في أ ّنني
شقاء الذي توقّعت ،كنت أريد تقديـ توضيحات أخرى
سأخبرىا أ ّنني بخير ،ولـ يطمني ال ّ
شعور وأوقفت ثرثرتي» ،2كاف يعتقد
ليذه المدينة التي لـ ترقني يوما ،غير أ ّنيا بادلتني ذات ال ّ
بفاريتو في لحظة وصولو إلى المدينة أنو سيكوف بخير عمى الرغـ مف شعوره في البداية
أنو سيمقى فييا الشقاء ،وكاف شعوره األوؿ صادقا ،واعتقاده خاطئا ،لقد رمت المدينة
)1
)2

ماجدة حمود ،إشكالية األنا واآلخر (نماذج روائية عربية) ،ص.195
ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.37
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
بو إلى الشقاء وأفقدتو ىويتو وانتمائو ،حيث ظؿ ممزؽ األوصاؿ بيف شوقو إلى وطنو درمنجيمر
وتذمره مف الغربة في الدزاير.
يعيش بفاريتو عبلقة تمزؽ تنيشيا ىويتاف مختمفتاف ،ال يعرؼ أييما األنسب
ليذا ىو بيف البقاء والرجوع ،كأنو يقوؿ :فقدت ىويتي مف طوؿ التيو في ىذا الوجود ،لـ أكد أعرؼ
أف مأساة
مف أنا ،فبل يجد بفاريتو نفسو إال وىو عمى حافة الضياع بيف متناقضيف« ،وىكذا يبدو ّ
الصورة
الصمت ،ولع ّؿ
ّ
ّ
اليوية في كونيا تضحي باستمرار عمّة لممارسة عنؼ االنغالؽ و ّ
وتميد
في إيحائيا منذ الوىمة األولى ،بصعوبة الحوار التّمقائي ،تستبطف مآؿ العالقة الغيرّية
ّ
لالستنتاج العقالني» ،1الذي ينتيي إليو بفاريتو عف مفارقة الشرؽ لمغرب ،وبأسموب مثير ومشوؽ

حاولت الكاتبة أف تعبر عف حالة الضياع والتشاؤـ والصمت الكئيب الذي ال ينتج إال مزيدا
مف الخيبات النفسية واالجتماعية والسياسية ،حيث ال وطف وال أمف وال حضف ،وبعنواف التشرد
رسمت لنا الكاتبة رحمة الذاكرة المحبطة والمتماىية التي تدور في دوامة مف الحزف العميؽ والوحدة
القاتمة بسبب الشوؽ والحنيف إلى الوطف دامنجيمر والحبيبة ليندا.
طبع الشؾ والحيرة وفقداف اليقيف والقمؽ واالضطراب ،حياة بفاريتو الذي تمرد
عمى كؿ شيء ،محاوال البحث عف الخبلص مف وجع البلانتماء ،فسمؾ سببل معتمة ،وىو ما تجمى
الداخؿ
في قولو بعد وقع كبلـ الراىب الحاد عمى نفسو« :حاولت أف أسمع صوتي مف أقصى ّ
ولك ّنني لـ أسمع شيئا .ال أنا عرفت ماذا كنت وال ماذا أصبحت ،ف ّكرت بعض الوقت في لسترو
[ - ]...ىؿ تركت ديني؟ [ - ]...حينما نترؾ شيئا ال نعود ونسأؿ عنو.2».
وينصحو صديقو سنتياغو أف يعيش حاضره دوف العودة إلى الماضي ،فشعر ببعض
الراحة ،ويعود إلى واقع حياتو ،لكف مع ذلؾ لـ يستطع أف يتخمص مف شبح الذكريات
الذي يطارده ،ويقوؿ لو أنت بفاريتو ،كما عادت بو الذاكرة إلى ماضيو في وطنو مع والديو
وأصدقائو وحبيبتو ليندا التي يشتاؽ إلييا ،ويتساءؿ ىؿ تزوجت؟ وىؿ ىي بخير؟.
)1
)2

شرؼ الديف مجدوليف ،الفتنة واآلخر (أنساؽ الغيرية في السرد العربي) ،ص.88
ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .107 – 106
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
يعم ؽ ىذا الت ذبذب اليوة التي وصؿ إلييا بفاريتو ،لتكوف عدـ الثقة بالنفس
ىي التي زادت مف حدة التوتر الذي يعيشو بيف أنا موزعة بيف أصؿ غربي وانتماء شرقي جديد
فبل ىو استفاد مف غربيتو ،وال ترؾ األمر عمى ما ىو عميو في الشرؽ.
لـ يجد بفاريتو مف يعينو عمى أساه وقمقو ،سوى الرسـ الذي كاف مبلذه في كثير
مف األحياف ،حيث يصب فيو أوجاعو ،يقوؿ« :منذ وقت طويؿ لـ أرسـ شيئا ،تمعثمت يدي
في خطوطيا بعض الوقت ،ثـ رحت أرسـ ذاكرتي ال غير .رسمت حائط كنيسة باناجينا
أنا ال أزاؿ أحتفظ بالتّفاصيؿ وبالمشاعر كاممة ،أحتفظ بالمساءات ذاتيا التي ك ّنا فييا نمتقي..
بالطّرقات وباألرصفة وىي تنتظر معي فاتنتي ليندا.
وضعت أقالمي وأوراقي جانبا ،استمقيت عمى ظيري ،بكيت ثالثة دمعات ،مسحتيا
يتبوؿ ويحتاج لمساعدة أحدىـ
ثـ نيضت وصرت أدور وأدور كما طفؿ صغير يريد أف ّ
ّ
كنت ذلؾ الطّفؿ الذي فاتتو البولة».1

المبلحظ مف ىذا المشيد السردي أف بفاريتو يحاوؿ خمؽ تواصؿ جديد مع ذاتو
مف خبلؿ عودتو إلى الماضي والذ اك رة ،عف طريؽ الرسـ ،فالرسـ يعكس «االنفعاالت
ّاتية ،التي عاشيا الف ّناف ولـ يتم ّكف
واألحاسيس ،والمتناقضات
الصارخة ،واإلحباطات الذ ّ
ّ
نفسية مثيرة تنعكس في اإلنتاج المعروض»
عممية
مف ىضميا ،فيو في حقيقة األمر
ّ
ّ

2

وىو الش يء نفسو بالن سبة لػ :بفاريتو ،فالرسـ وسيمة لمت واصؿ يش كؿ بو ذاكرتو المفقودة
التي يعيدىا إلى ذاتو مف جديد .
إف محاولة بفاريتو إثبات ذاتو ببعث الماضي ،وابعاد حاضره ،كاف طريقا مسدودا

ألنو لـ يقـ توازنا بيف ماضيو وحاضره ،فتمرده عمى الماضي سابقا ،ورجوعو إليو يتذكره
في حاضره متفائبل بو مف سطوة األياـ وتبعاتيا ،أدت بو إلى الضياع بيف الماضي الذي يتمنى
)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.110 – 109
بشير عبد العالي" ،سميائية الصورة في رواية "عابر سرير" ألحبلـ مستغانمي" ،محاضرات الممتقى الرابع (السمياء

والنص األدبي) ،منشورات قسـ المغة العربية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر 29 – 28 ،نوفمبر  ،2006ص.281
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
العودة إليو ،والحاضر الذي تعب مف إكراىاتو ،فمو استطاع الموائمة بيف الماضي والحاضر لنجح
في عبلج جراحو ،وفتح صفحة جديدة مع الماضي ،لكف ضياعو بيف االثنيف جعؿ منو إنسانا
ببل ىوية ،يصرخ« :أريد فعال العودة إلى مدينتي وأف أتخمّص مف ك ّؿ ىذا العذاب».1
المرة
يسكت سنتياغو رغبتو تمؾ الجامحة في العودة إلى موطنو« :صفعني سنتياغو ىذه ّ

الغبي األبمو الذي ال يقفو شيئا..
الساذجّ ،أييا
بسيؿ جارؼ مف ال ّ
شتائـ التي لـ أتوقّعياّ - :أييا ّ
ّ
تتغير ،إ ّنؾ واىـ يا ولدي ..ك ّؿ الذي تركتو وراءؾ
ىؿ تعتقد ّ
أف مدينتؾ ستظ ّؿ وفية لؾ ،وأ ّنيا لف ّ
قد ضاع وراح لحاؿ سبيمو ،وأنت أيضا عميؾ أف تعرؼ أيف ىو سبيمؾ؟».2

لـ يعد يعرؼ اسمو ،ولـ يعد يتبيف طريقو« :ال أعرؼ أيف ىو سبيمي ،وال أعرؼ
سرا
ّ
ثـ ينيض عمي طاطار صباحا ،أكتـ ّ
أي الوجييف وجيي ،أشعر ببفاريتو يناـ بداخمي ليالّ ،

يحدثني بو بفاريتو ،لقد سئمت ك ّؿ ىذا.
ثـ ّ
لطاطار ّ
في ذلؾ المساء اقترب مني حميدو وقاؿ:
 -لـ ينسيؾ البحر.

أف سنتياغو أخبره بيواجسي ورغبتي في اليروب مف ىنا .أجؿ لـ يتم ّكف البحر
أدركت ّ
مف إغراؽ بفاريتو ،إ ّني أحمـ باليابسة وبحضف ليندا ،أحمـ بالمساءات اليادئة ،وباألعياد
شموع والحموى».3
وال ّ
جنوي
يعود بفاريتو إلى درمنجيمر في ذلؾ اليوـ« :قصصت شاربي ولبست لباس تاجر
ّ

غياب  15سنة ،أريد أف أعرؼ
وقصدت مدينتي درمنجيمر ،أريد حقّا العودة إلى ىناؾ بعد ّ
بد
بد أف أفعؿ ذلؾ ،ال ّ
ثانية .كاف ال ّ
كيؼ ىي ليندا؟ وما الذي ح ّؿ بيا؟ خفت أف أموت وال أراىا ّ

)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .127
المصدر نفسو ،ص .128 - 127
المصدر نفسو ،ص.128
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الرغـ مف أ ّنني كنت أكتـ
قص شارب عمي طاطار وأعود إلى بفاريتو ولو ّ
مف ّ
ألياـ قميمة ...عمى ّ

الضفة األخرى».1
في صدري تنبيو سنتياغوّ ،
بأف ال أحد ينتظرني في ّ

ويصؼ لحظة وصولو إلى أرضو« :ارتجفت أقدامي وىي تطأ مف جديد تربة درمنجيمر
لمص قديـ سرقتو األقدار
لـ
ّ
أصدؽ األمر فسقيت تربتيا بدمعة عاجمةّ ،
تحية شوؽ حقيق ّية ّ
إلى حيث لـ يتوقّع ،ركضت سريعا إلى كنيسة باناجيا ،سمّمت عمى روح القس لستيرو ،وصمّيت

لدي رسائؿ باسمي.
كما كنت أصمّي صغيرا ...قصدت القس المشرؼ وسألتو إف كانت ّ
قاسيا وباىتا وجبانا...
الرسائؿ ،كـ كنت
[ ]...لقد ّ
ّ
أمدني القس بكومة مف ّ

ووفية.
اقية وكبيرة ّ
بينما كانت ليندا ر ّ

ضيعتيا ،أنا الذي جعمتيا تعيش
[ ]...كاد رأسي ينفجر وأنا أق أر كمماتيا ،لقد ّ

في ك ّؿ ىذا العذاب ،سوؼ لف أسامح نفسي أبدا» ،2لقد حاوؿ بفاريتو بعودتو إلى درمنجيمر
أف يبحث عف ذاتو التي أضاعيا لمدة  15سنة ،لكنو لـ يجد أي شيء يثبت ىويتو في درمنجيمر

حتى ليندا سئمت االنتظار فتزوجت ،فعبل لـ يجد مف ينتظره ىناؾ في الضفة األخرى
كما قاؿ سنتياغو ،فدرمنجيمر أصبح مكاف مف الماضي.
تصور ىاجر قويدري مف خبلؿ عبلقة بفاريتو بدمنجيمر والجزائر عبلقة الشرؽ بالغرب
القوة
التي تعكس غياب الحوار ،وغياب الحوار يعني غياب اإلنسانية في المجتمع «ليذا تبدو ّ

الصمت والمقت أو اليجراف
والعصياف والطّغياف كتعبيرات "ال
ّ
إنسانية" في المجتمع ،ويبدو ّ

وال ّنكراف كمالمح "شنيعة" عمى وجو المجتمع .الحوار ىو العنواف اإلنساني والحضاري

القوة في مجتمع الحوار
الذي ّ
يتميز بو ك ّؿ مجتمع ،أل ّنو عمى صورة اإلنساف ال ّناطؽ والعاقؿّ ،
القوة إلى قاعدة» ،3فإنيا قوة تعكس الظمـ
تحولت ّ
أما إذا ّ
ىي استثناء ،وليست القاعدةّ .

واالستغبلؿ والقير السياسي واالجتماعي ،الذي يمنح نفسو حؽ مصادرة حقوؽ اآلخر ،ونفي
)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .159
المصدر نفسو ،ص  159إلى .162
محمد شوقي الزيف ،الذات واآلخر (تأمبلت معاصرة في العقؿ والسياسة والواقع) ،ص.184
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
وجوده ،مما أبرز جانبا آخر مف عبلقة الذات باآلخر تقوـ عمى صراع تاريخي حضاري يمتد عبر
األزمنة المتبلحقة .لـ يكف بفاريتو واع بكؿ التحوالت التي حدثت في حياتو ،ليصبح مشتتا
بيف غرب متأصؿ فيو وشرؽ مكتسب منحو ىوية جديدة قرر العودة إلييا مستسمما لؤلمر الواقع.
بعد المد والجزر والفتور والتشظي الذي شيده اآلخر  /بفاريتو ،بيف ىوية مسيحية وىوية
إسبلمية ،وبعد ذىابو إلى موطنو درمنجيمر تأكد أنو لـ يعد ىناؾ وجود لبفاريتو ،وأيقف أف الحياة
في درمجيمر انتيت ،وعميو أف يقتؿ بفاريتو في ذاتو ويؤصؿ لعمي طاطار« :عدت لمبحث
عف رفقة حميدو ،ال أحد غيره قد يعرؼ أ ّنني لست بخير ،وأ ّنني عدت إلى ىنا مف دوف بفاريتو
أما بفاريتو فقد تركتو ىناؾ في درمنجيمر ،شبحا
أنا اآلف ال أريد غير عمي طاطارّ ،

حبو]...[ ،
ّ
بعض أصابعو ندما عمى ضياع ّ

بقيت في استراحة الميناء ،أتأ ّكد ك ّؿ صباح

بأ ّنني عمي طاطار فقط ،وكنت فعال عمي طاطار ك ّؿ صباح ،ال أعرؼ كيؼ حدث

ذلؾ ،ولك ّني اآلف ال أىتـ إالّ بعودة شاربي المفتوؿ» .1ىكذا تنتيي عبلقة بفاريتو بدمنجيمر
وبالغرب نيائيا ويعود إلى الجزائر ،ويوطد عبلقتو باسمو عمي طاطار ،والبحر الذي يرمي
فيو كؿ أحزانو الماضية ،فالجزائر مكاف الذكريات ،ومكاف تحقيؽ الذات ،حيث يزوؿ التناقض
بيف بفاريتو والمدينة وينعدـ الصراع بينيما ،وتصبح العبلقة بينيما وجدانية.
يعد البحر المكاف الوحيد في ىذه المدينة الذي ي بعث في ذات بفاريتو
ويجسد
يجسد أحالـ أبطالو،
ّ
بعضا مف الراحة في غربتو ،فالبحر ىو المكاف الذي « ّ

طموحاتيـ» ،2يقوؿ« :لف أتم ّكف مف مواجية اليابسة أكثر ]...[..فرحت بعودتي إلى البحر
نسيت لفحة البحر ،بدوت
وبمقاء قريب مع حميدو ،ضحكت عيوني وانتعشت مفاصمي التي ّ

وكأ ّني

أسارع

في

خطواتي

إلى

وكيؿ

الحرج

[]...

صارت

اليابسة

توجعني

بد أف أنقد خاطري».3
أكثر ،وكاف ال ّ
)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.173 – 172
ميدي عبيدي ،جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينة ،الييئة العامة السورية لمكتاب ،دمشؽ ،سوريا( ،د.ط)2011 ،

ص.115

)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.86 – 85
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
يتحوؿ البحر بأمواجو وتقمباتو موطف االستقرار لبفاريتو ،يود االنصيار معو والذوباف
فيو ،يرحؿ في عوالمو ،ويصغي إلى عمقو ،لعمو يجد الطمأنينة والسكينة بعد سنوات طويمة
بد
مف الشؾ واالضطراب والقمؽ ،وكاف في بداية لقائو مع البحر حزينا« :وقفت بصعوبة بالغة ،ال ّ
قاسيا»
أتعود عمى ىواء عرض البحر ،شعرت بأ ّنني أستنشؽ مصي ار
أف أمشي حتّى
ّ
ّ

1

لكف تغيرت فكرتو عف البحر وأصبح يعشقو ويعيش بمائو وىوائو وأناسو« :بدأت أسامح قدري شيئا
فشيئا ،وأرمي بسخطي إلى عرض البحر» .2فالبحر يعني لدى بفاريتو الكشؼ عف المكبوت

واالنفتاح عمى البلوعي واالنفبلت مف مراقبة الوعي ،وعندما التقى بحميدو عممو قوانيف البحر
تيارات البحر ورياحيا ،بفضؿ المعمومات
حيث يقوؿ «صرت أتقف ّ
شد األشرعة وأعرؼ ّ

قدميا لي حميدو».3
التي ّ

ىكذا يتجاوز محنتو وينسى وطنو ،ولـ يعد الحديث عف البحر يعني «الحديث عف الحنيف
المدمرة ،والحديث عف الخوؼ والفراؽ»
واالنتظار ،والحديث عف الكوارث والعواصؼ
ّ

4

الجو
مسباحة رغـ برودة ّ
فالبحر بالنسبة لػ :بفاريتو ىو فضاء الخياؿ ومبعث األحبلـ« :نزلت ل ّ

كنت أريد أف أغسؿ روحي مف عناء محجرة بف شكاو ووجع اليابسة الذي ال ينتيي ،شربت

الداخؿ ،وصرت أشرب أكثر ،حتّى سمعت
بعض الماء المالح ..ف ّكرت أ ّنو سوؼ يغسمني مف ّ
السنبؾ وكنت أستعجؿ
مناديا مف فوؽ المركب .كاف يستعجمني في
ّ
الصعود إلى ظير ّ
ّ
عالج روحي».5

بعد حديثنا عف جدلية الذات واآلخر المتمثمة في صراع اآلخر (بفاريتو) مع الشرؽ
(الجزائر) ،وتضارب اليوية بيف المسيحي واإلسبلمي ،وبيف بفاريتو وعمي طاطار ،الذي ينتيي
بو الحاؿ إلى آخر منسمخ عف اليوية الغربية إلى االنتماء الشرقي ،تنتقؿ بنا الروائية إلى نوع آخر

)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.9

)2

المصدر نفسو ،ص،ف.

)2

)4

المصدر نفسو ،ص.40

ميدي عبيدي ،جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينة ،ص116
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
لعبلقة الذات باآلخر ،تجمت في شخصية يحيى مديمي الذي تضاربت ىويتو بيف الييودية
واإلسبلمية.
 /2يحيى مديمي ومحنة البحث عف الذّات:
شخصية "يحيى مديمي" ىي في الحقيقة شخصية تحمؿ ىويتيف عربي األب وأجنبي األـ
أف ذلؾ حدث منذ ثالثة قروف
«ال أعمـ متى أتينا
بالضبط إلى ىذه المدينة ،لكف عمى األرجح؛ ّ
ّ

الضيقة
أو أكثر ،وال يمكنني أف
أتصور أ ّنني خمقت مف روح غيرىا ،مف أزقّتيا وساللميا ّ
ّ

ونوارسيا البيضاء .فتحت عيوني ىنا ،كبرت معي ك ّؿ األحالـ وحقّقت انتصاراتي ىنا ،وبكيت
كذلؾ ىنا» ،1تبيف لنا مدى تشبث يحي بالمدينة ومدى حبو ليا ،فقد خمؽ مف رحميا

وىي التي صنعت ذكرياتو ،وكابدت مواجعو ،لذلؾ لـ يشعر بأنو ابف لغيرىا ،وخاصة أف والده
مف الجزائر.
ويؤكد أصولو العربية وىو يتحدث عف والدتو الال نورية الراشباطية« :بدأت حياتيا
بالمجوىرات التي ورثتيا عف والدتيا ،باعتيا واشترت ّأوؿ األمر ىذا البيت الذي ال نزاؿ نسكنو

الدكاف الذي تقوـ بإيجاره ك ّؿ سنة ،استمر ذلؾ الوضع سنوات طويمة ،إلى غاية وقوعيا
ثـ ّ

الدزاير ليبدأ
شابا يافعا قادما مف تممساف ،يريد أف يستأجر د ّكانا صغي ار في ّ
في الحب .كاف ّ

انية ،وجئت أنا ابف عبد القادر
الصياغة،
لممرة الثّ ّ
لممرة الثّ ّ
ّ
في مينة ّ
انية ،وأنجبت ّ
فتزوجت ّ

الصايغ» ،2فأبوه إذف ىو عبد القادر التّممساني الصائغ الذي تخمى عنيـ.
ّ

وىو في السادسة مف عمره ينفذ أوامر والدتو التي فتحت لو دكاف والده ليتعمـ حرفة
الصياغة ويتقنيا ،ويصبح بعدىا خوجة الغنائـ ،حيث كاف يذىب إلى البحر ويشتري األحجار
الكريمة ليجعميا تحفا فنية في دكانو .ىكذا كانت تسير أمور حياتو بيف البحر والدكاف
ثـ إلى البيت الذي أحس بالغربة فيو ،ألف والدتو فضمت زوج أختو الجوىر عميو ،وتصارحو
عربيا ولـ أف ّكر في الذي سيأتي.
في أحد المرات بقوليا -« :لقد أنجبتؾ بقمبي ،لقد كاف والدؾ
ّ
)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .95
المصدر نفسو ،ص.96
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
بقدري ما أعجبتني حكاية اإلنجاب مف القمب بقدر ما بكيت تمؾ المّيمة .كنت أريد
اشباطيا أحسف
ربما ر
ّ
في فقط ،كنت أشبييا بالكامؿ ،و ّ
أف أكوف مثميا ،لك ّنيا لـ تمعف ال ّنظر ّ
مف زوج ابنتيا ،عكفت بعد ذلؾ عمى تعاليـ دينيا ،فصرت ضميعا في تفسير التّو ارة .تعمّمت
امية لك ّنيا لـ تنتبو ،وماتت مف دوف أف تتركني رجال عمى ىذا البيت».1
الس ّ
أيضا المّغات ّ
يطبع التوتر عبلقة يحي بأمو التي ترى إنجابو خطأ ،كاف يحبيا ويقدسيا ويقمدىا
غير أنيا بقيت طواؿ حياتو ،تتجاىمو ،وال تبالي بو ،وال تعره أدنى اىتماـ ،حتى أضحى غريبا
وميمشا في عقر داره ،فرغـ اعتناقو لمديانة الييودية "فصرت ضميعا في تفسير التوراة".
فكيؼ لمجزائر التي تعايشت فييا الديانات (الييودية واإلسبلـ والمسيحية) أف تتحوؿ
إلى فضاء لمتطرؼ الديني؟.
بعد وفاة الال نورية الراشباطية بدأت تراود يحي فكرة ىويتو اإلسبلمية ،بدءا بذلؾ اليوـ
الذي كاف يحفر فيو في بيت السيد عمي بحثا عف ثروتو ليكتشؼ وجود جثة امرأة ،ومف تمقاء نفسو
محمد رسوؿ اهلل.
ودوف وعي منو في لحظة خوؼ بدأ يردد« :ال إلو إالّ اهلل،
ّ
مرات عديدة وبصدؽ ،ىؿ كانت روحي مسممة؟ مف تراه غيرىا تم ّكف
كررتيا ّ
لقد ّ

مف التّسمسؿ إلى أكثر المّحظات رعبا في حياتي.

بد
مما أنا عميو ،كاف ال ّ
لـ أشأ التّفكير في ذلؾ أكثر ،خفت أف أتعب وأنيار أكثر ّ

فضمت أالّ أنتبو لشيادة المسمميف
ىويتي ّ
ينية ،لذلؾ ّ
الد ّ
أف أجمع قوتي بدؿ التّدقيؽ في ّ

القياـ بو .لقد تركت القبر مفتوحا».2
عمي ّ
وأف أمضي إلى ما ّ
يتوجب ّ

يبدو أف الذات الباطنية لشخصية يحي مديمي أيقظت ال شعوره كي يثير جدؿ ىويتو
بيف ييودي واسبلمي ،لكنو يحاوؿ عبثا تجنب ىذا الصوت الخفي البلوعي الذي ذكره بوالده
دوف سابؽ انذار وحاوؿ العودة إلى ميمتو في الحفر قبؿ أف يكتشؼ حميدو ذلؾ.
)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .97
المصدر نفسو ،ص.99
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ليعاود ترديد العبارة ذاتيا ال إلو إالّ اهلل ،محمد رسوؿ اهلل ،وىو يدفف الجثة ويق أر
عمييا الفاتحة ،وفؽ تعاليـ الديف اإلسبلمي في الدفف ،وىو ما يؤكد أف العالـ الباطني لمذات يحيى
مديمي لـ يكف مقتنعا بالديانة الييودية التي اعتنقيا منذ الصغر ،كاف يمشي عمى خطاىا
فقط ليرضي أمو فتزعزعت ثقتو بالديانة الييودية .حاوؿ أف يتناسى يحيى مديمي ىذيانو حيف ارتقى
إلى الباشاكاتب عمى يد أحد المسؤوليف يدعى بوشناؽ ،ليصبح ذا سمطة وجاه ،كاف يتمنى
لو كانت والدتو موجودة ،تفرح بو ولتتأكد أنو رجؿ الدار بدال مف زوج ابنتيا المقرؼ.1
وىو في القصر يعمؿ عمى إببلغ الداي بكؿ الرسائؿ الميمة يرى بالضاوية البدوية تمر
عميو وتترؾ وقع خطواتيا يقرع باب قمبو ليجري وراءىا ليبل بحثا عف األماف في صدرىا ،وفي الغد
يبحث عف أقرب إماـ ليعقد قرانو عمييا ،بعد أف كذب عمييا وأوىميا أنو مسمـ واسمو حمداف.2
يعود لممرة الثالثة ويضعو البلشعور في دفة اإلسبلـ ،لكف ىذه المرة باعتناقو العقيدة
اإلسبلمية وىما ،ويغير اسمو إلى حمداف ،وتستاء أختو الجوىر مف سموكو وتخاطبو
تتزوجيا؟
ىويتؾ فقط مف أجؿ أف ّ
قائمة -« :أىال يا حمداف ،كيؼ تم ّكنت مف إنكار ّ
[ – ]...أنت ابف عبد القادر التّممساني ...عربي مسمـ بائس.
ربما أدخمت ذكري
[ ]...ىرعت إلى حضف ّ
الضاوية حتّى يواسيني جسدىا اليافعّ ،

فييا ذلؾ اليوـ وأنا بالفعؿ حمداف ،ىؿ تخمّصت مف كذبتي الكبيرة؟ ومف ىي الكذبة األكبر؟
حمداف أـ يحيى؟ ومف ىو الذي يشبيني أكثر؟».3
حدث ىنا المد والجزر بيف يحيى الراشباطي ،وحمداف العربي ،لتستقر الذات  /يحيى
في األخير وبعد اإلساءة التي تمقاىا مف أختو الجوىر ،عمى االنتقاؿ إلى حمداف العربي ويعيش
مع زوجتو الضاوية بخير وسبلـ.

)1
)2
)3

ينظر ،ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .136 - 135
ينظر ،المصدر نفسو ،ص .137
المصدر نفسو ،ص.141 – 140
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
بقى يحيى مديمي متمسكا بالديانة اإلسبلمية ،إلى أف جاء العصياف عمى إيالة الجزائر
وبدأ الموت يدؽ باب الجميع ،وييرب مع زوجتو وأوالدىا ،وىو في الطريؽ يطمب النجاة
يقوؿ« :يا ربي
أنت تعمـ أ ّنني عبدؾ مف باب الييود.
عمي أبوابؾ.
وعبدؾ مف باب المسمميف ،فال تغمؽ ّ
الزىر والقمر.
يارحماف ،يام ّناف ،يا خالؽ ّ
الزىر والقمر"
الر
اشباطية تضحؾ مني عندما أختـ أدعيتي بػ "يا خالؽ ّ
ّ
لطالما كانت الالّ ّ

الزىر ،في ىشاشتو ،في روعة ألوانو ،في انكساراتو
مرة أ ّنني أرى اهلل في ّ
وكنت أؤ ّكد ليا في ك ّؿ ّ

تكؼ
ثـ
ّ
السريعة ،وأرى اهلل في نور و ّ
ّ
عمو وخسوؼ قمره ،وفي بدره المكتمؿّ ...
تتنيد :كمّيا آيات اهلل يا ولدي» .1وىكذا ينتيي صراع يحيى مديمي
وىي ّ
عف ضحكاتيا وتقوؿ لي ّ
بيف كونو ييوديا حينا ،وعربيا حينا آخر ،إلى حؿ وسط أف يعيش اليويتيف معا ،يقوؿ بييوديتو

ويعيش إسبلميتو مع الضاوية "ياربي أنت تعمـ أ ّنني عبدؾ مف باب الييود ،وعبدؾ مف باب
عمي أبوابؾ".
المسمميف ،فال تغمؽ ّ
تعيش الذات يحيى مديمي في بيئة ىجينة ،خمفت صراعا بيف اليويتيف ما ولد ىوية مختمفة
تقوـ عمى التشاكؿ والتبايف مف أجؿ العيش بسبلـ ،وىي ىوية مزدوجة تفرضيا الظروؼ الحياتية
التي كاف يعيش فييا ،فإذا كاف في عممو ىو يحيى الييودي ،فإنو مع الضاوية ىو حمداف المسمـ.
أدت مغامرة اإلبحار أو العيش في البحر إلى ظيور ىذه االزدواجية اليوياتية فالبحر
ىو مكاف تبلقي الثقافات والديانات ،واليويات وسط األمواج العالية والعواصؼ اليوجاء وتيديدات
الغرؽ مما يخمؽ رباطا قويا بيف المبحريف بغض النظر عف أصوليـ وانتماءاتيـ.

)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.153
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
فإذا كانت العبلقة بيف الذات واآلخر في أغمبيا تعكس توت ار حتميا نتيجة الفروؽ الموجودة
الرايس) عمى تفكيؾ القيـ ،واعادة
بيف الذات واآلخر ،فالروائية ىاجر قويدري عممت في روايتيا ( ّ

النظر في المرجعيات واألفكار المسبقة ،وأنشأت مرجعيات ذاتية لـ يتـ حسـ األمر حوليا
في أف تكوف مختارة أو مفروضة ،تجاوزت بيا السياؽ الثقافي الذي يقوؿ بتجسيد معاناة المرأة
إلى أنساؽ ثقافية مضمرة تطرح قضية الشرؽ والغرب كقيمة ثقافية مجتمعية حضارية أصبحت
مف المواضيع الشائكة التي يطرحيا المثقؼ العربي ويعيد النظر فييا ،وعميو فإذا «كانت عالقة
حياد حسب سارتر ،أو عالقة تواصؿ
األنا بالغير عالقة حرب أو صراع حسب ىيقؿ ،أو عالقة ّ

الفردية أو الػ "نحف" ،وجود
ي سواء بمعنى الذّات
وتعاطؼ وجداني ،فالثّابت ّ
ّ
أف الوجود البشر ّ
وينميو».1
ليكممو ّ
ناقص يحتاج إلى غيره ّ

الغياب (مقاومة ال ّنسياف):
المبحث الثّالث :قمؽ الذّات بيف الحضور و ّ
كتبت الروائية بإحساس مرىؼ عف مسألة الحضور والغياب ،وحياة االنتظار ،مف خبلؿ
قمبيا المعادلة المكرسة في اإلبداع العربي ،وىي أف البطؿ دائما حاضر قوال وفعبل ،ويصبح
ىنا حاض ار في أقواؿ الرواة ،ويبقى صامتا ال يقوؿ شيئا ،وعميو تكوف ىاجر قويدري بيذا الشكؿ
خرجت مف نمط المعرفة الضيقة لمذات عف الذات ،بعيداً عف أطر االستيبلؾ القرائي ،وتكرار
المعرفة ودورانيا في الذىف ،وتذىب بنا بعيدا حيف تعاود التعرؼ عمى الذات مف خبلؿ اآلخر
الذي يحكي عنيا وعف إمكاناتيا ،ويكوف ليذا الغياب عمى مستوى القوؿ بعدا جماليا اتخذتو
الروائية عمدا لتفسح بو المجاؿ لمقراء ليبعثوا بتأمبلتيـ في ثنايا تجربتيا.
كانت ثنائية الحضور والغياب التي تجمت في نص ىاجر قويدري تبحث في سؤاؿ الذات
والمعنى المفقود ،وجعمت لمبطؿ ميبلد ثاف مف خبلؿ الرواة الذيف استمموا الحكي عنو ،ليصبح
بيذا الشكؿ ،الرواة ىـ مف يقولوف بيوية البطؿ في مممكة االختبلؼ ،وموطف الغياب
الذي يستنطقوف منو أفعالو وأقوالو ،ومف بؤرة االختبلؼ ينفتح سؤاؿ البحث في ىوية البطؿ المغيب
في النص الروائي.
)1

مخموؼ عامر ،اليوية والنص السردي ،دار القبية لمنشر والتوزيع ،الجزائر( ،د.ط) ،2016 ،ص.108
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
وتذىب بنا الروائية أيضا إلى مسألة أخرى ىي حياة االنتظار التي عانت منيا مريـ
حيف تذىب بنا إلى عالـ األنثى الممزؽ بيف تحقيؽ الحمـ بالزواج بالحبيب ،وواقع مؤلـ ينتيي بعدـ
تحقؽ ىذا الحمـ ،ويتـ خضوع الذات األنثوية لمنسؽ الذكوري الذي يقتضي دخوؿ الرجؿ
في المغامرات والعوالـ المجيولة ،وبقاء المرأة عمى الشاطئ تترقب عودتو بشغؼ كبير ،إضافة
إلى مراعاة ما يناسبو بعيدا عف إعادة االعتبار لمطرؼ اآلخر الذي معو.
ائية مف البطؿ حاض ار كآخر يتـ الحكي عنو وغائبا كذات متكمّمة؟
الرو ّ
لماذا جعمت ّ

ائية
السبب الذي جعؿ ىاجر قويدري تعمد إلى ىذا التّغييب الذي لـ نشيده في نماذج رو ّ
وما ّ
سابقة؟.

 /1حميدو  /البطؿ الحاضر الغائب:
فوضت الكاتبة أمر اإلخبار عف البطؿ الرايس حميدو لرواة آخريف ليتقمدوا زماـ الحكي
ولينقموا تفاصيؿ عدة عف حياة الرايس البحار والسياسي واإلنساف ،مف مثؿ حراستو لسواحؿ
الجزائر ،وسيره عمى انسجاـ العمؿ عمى متف سفينتو ،ومقاومتو لمظمـ ،وايمانو بمبدأ التعايش
السممي...
وكاف لكؿ الرواة الذيف تبنوا الحكي في الرواية عبلقة إما وطيدة أو عابرة مع الشخصية
البطمة (الرايس حميدو) ،باعتبارىـ ذوات تحرؾ عممية السرد وتتحكـ «في األشياء التي تروييا
تتغير بحسب المقامات التي ترد
وتقوميا وتكشؼ عف انفعاليا بيا .وىي ال تنفؾ
ّ
ّ

فييا» ،1لكف مع ذلؾ نبلحظ غياب الصوت السارد لمشخصية البطمة ،وقد يرجع
ذلؾ إلى تقويض الروائية لمركزية السمطة ،واستبداؿ األدوار ليصبح المحكوـ ىو الذي يتحكـ
في الحاكـ.
فالرواة السبعة إذف ىـ الذيف يعرفوف بالشخصية البطمة الرايس حميدو وببطوالتو وقوتو
وذكائو وحكمتو وحسف تدبيره ،وبيذا الشكؿ تصبح الرواية استعراضا لحياة البطؿ وعبلقاتو
)1

محمد نجيب العمامي ،الرواة في السرد العربي (رواية الثمانينات في تونس) ،ص250
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
مف خبلؿ ىؤالء الرواة ،مما يوحي لمقارئ غياب الرايس حميدو ،فيو يمثؿ الغياب المفظي
الذي كاف مف المفروض أف يعبر عف وجوده ويعمف عف حضوره بنفسو ،فمـ يدخؿ المغة ولـ يتكمـ
بيا ولـ يفرض وجوده داخؿ المغة ،ولـ يكف كبلمو في النص الروائي تجميا لذات تفكر
وتقوؿ بنفسيا ،فكاف شخصية صامتة في عرؼ السرد ،ناب عنيا الرواة الذيف تحدثوا عنيا بضمير
الغائب ،ما يقوض صفات البطؿ الحاضر بصوتو ومقوماتو ،والمختفي وراء خطابات الغير.
فصار الكشؼ عف البنية السردية مسؤولية مشتركة بيف الرواة السبعة بضمير المتكمـ.
الرايس) ىو مجرد شخصية ظؿ ،يحكى عنيا مف طرؼ اآلخريف ،وأفقا
البطؿ في رواية ( ّ

الراصد المالحظ ألفعاليا
ينتظره القارئ مثمما تنتظره خطيبتو مريـ ،فيو شخصية «ينظر إلييا نظرة ّ

المتتبع ألخبارىا فقط» ،1بيذا الشكؿ ننتقؿ مف ذات متكممة أولى إلى ذات ثانية
مف بعيد ،أو نظرة
ّ

الرايس حميدو ىو موضوع الحكاية لدى كؿ الرواة.
فثالثة تستمـ الحكي ،وكاف ّ

إضافة إلى ذلؾ اعتماد الروائية عمى تقنية (الرؤية مع) التي ال تسمح لمقارئ بمعرفة
أو توقع الحدث إال بعد روايتو عمى لساف راويو ،فبل يسبؽ أحدىما اآلخر (الراوي والقارئ)
وال يتأخر عنو في معرفة وقائع األحداث المروية ،وىي في الواقع نقطة قوة الرواية بأسرىا.
لنكوف ىنا بيف ذاتيف :الذات الرواية والمتمثمة في راوي الحكاية وىو الذي مثمناه في الرواة
السبعة ،والذات المروية التي تمثؿ كذلؾ بؤرة النص الروائي ،وىي الشخصية البطمة التي شغمت
(الرايس حميدو) الحاضر الغائب الذي يشكؿ الحضور المعنوي لمذات مف خبلؿ أقواؿ
حيز الرواية ّ
الرواة ،وىو ما يمثؿ الحضور الموضوعاتي لمذات البطمة بمبلمحيا المعنوية التي تشارؾ المبنى

عبر وسيط سردي تكفؿ بالحكي بدؿ عنو ،وغيابيا الذاتي بمبلمحيا المفظية التي تمثميا كذات
ساردة تسرد األحداث بنفسيا دوف وسيط سردي.
إف الواقع والسرد شكبل وحدة وواجية الخطاب الوجودي لمنص الروائي الذي بيف أيدينا
الرايس) بيذا الشكؿ
حيث تفاعبل وخمقا لنا نسقا يحمؿ كؿ منيما تصورات اآلخر ،لتصبح رواية ( ّ

ىي محاولة تفكيؾ البنى الفوقية لتفسير وتجسيد موقع اإلنساف المعاصر مف ىذه التناقضات
)1

عبد الرحيـ الكردي ،الراوي والنص القصصي ،ص.120
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
وبما أف الرايس حميد شخصية مييمنة في زمف مضى تحيط بالواقع الفعمي الذي شيد العديد
مف التناقضات ،فإف الزمف المعاصر ىو زمف المآسي يبحث عف بطؿ كالرايس حميدو لكي ينقذه
مف ىذا الشتات الذي ينازع اإلنساف ويسحقو نتيجة الييمنة عمى العالـ التي استباحت التسمط
واالقصاء.
يمثؿ تغييب الفعؿ القولي لمبطؿ الرايس حميدو في النص الروائي ،نزع القداسة
الرغبة
عنو وتحويمو إلى إنساف عادي ،كما يعكس «مخاتمة ،أو نزوع مكري معقمف لتغييب ّ

في ذاتيا وفردنتيا ومنحيا صفة جمعت ،بغية تدشيف تاريخ جديد» ،1وقد أصبح لتعدد الرواة
الدور الفعاؿ في تحريؾ دفة السرد وتطويره.
سعت الروائية بخرقيا لمبنية السردية الكبلسيكية إلى إثبات تحررىا مف الكتابة الذاتية
فيي انطمقت مف تحرير كتابتيا لتحرر ذاتيا ،فتقويضيا لمركزية البطؿ ،واعبلئيا مف شأف الرواة
يمثؿ تقويضيا لممركزية واعبلئيا لشأف الميمش ،ليذا يصبح تجاوز الكتابة التقميدية نيجا
البد مف الخوض في غماره لتعرية الواقع والميمش والمسكوت عنو.
(الرايس حميدو) في الرواية مف خبلؿ
تجمت ثنائية الكشؼ والتستر لمشخصية البطمة ّ

الحضور الضمني لمشخصية البطمة التي ساىـ في سرد حكايتيا تدخؿ الرواة ،في حيف شكؿ
الرايس حميدو)
االختفاء القولي لمشخصية البطمة البؤرة النواة التي انبثؽ منيا غياب صوت ( ّ

فكنا مع كؿ راو نتعرؼ عمى شخصية الرايس حميدو ،حسب وجية نظره وحسب ما يعرفو عنو.

الرايس) تقنيات تستيدؼ قتؿ البطؿ ،ومنح الصبلحيات الكمية لمرواة
تتوسؿ رواية ( ّ

حتى يدلوا بما يعرفونو عف البطؿ ،فيمجدوف بطوالتو حينا ،ويرثوف أحزانو حينا آخر ،2ىكذا تنتقؿ
ميمة القص مف البطؿ إلى الشخصيات الساردة التي أصبحت تممؾ مفاتيح العالـ السردي
الذي يكشفوف مف خبللو عف ذواتيـ ،مف خبلؿ استعماؿ ضمير المتكمـ (األنا) ،إضافة إلى الذات
البطمة مف خبلؿ سرد أفعالو ومنجزاتو عف طريؽ توظيؼ ضمير الغائب ىو.
)1
)2

إبراىيـ محمود ،األنثى الميدورة (لعبة المتخيؿ الذكوري في صناعة األنثى) ،ص.120
ينظر ،يمنى العيد ،الراوي الشكؿ والموقع ،مؤسسة األبحاث العربية ،بيروت ،ط ،1986 ،1ص.86 - 85
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
تتجسد شخصية حميدو في الرواية منذ الصفحات األولى في ذلؾ البطؿ المغامر والعاشؽ
لمبحر وتحدياتو ،يقوؿ في ذلؾ عمى لساف بفاريتو« :لقد كاف سبب دخولي إلى البحر ىو المّحاؽ
البحارة الباطمة ،كنت غاضبا أنتظر وصوليـ إلى ساحة داللة مسجد سيدي مسعود
بحكايات ّ

أف سحرة البحر وج ّنياتو ىـ ال ّذيف يساعدونيـ
حتّى أسمع قصصيـ العجيبة .كانوا يخبروننا ّ
السير فوؽ البحر وفعؿ أمور ال تخطر
في القبض عمى الكفّار ،أل ّنيـ كانوا يتم ّكنوف مف ّ
جنية البحر...
عمى باؿ .لـ أش ّؾ لحظة في صدقيـ ،أل ّنني عندما كبرت عرفت بدوري ّ

جنية بحر وسحرىا ال يخطر عمى باؿ .ىؿ تعرؼ
نعـ؛ ىناؾ بالفعؿ
ّ

السكينة».1
ىي؟ إ ّنيا ّ
مف ّ

استيوت تمؾ القصص والمغامرات التي كاف يحكييا البحارة عف البحر وأمواجو وصفائو
وجمالو وسكينتو حميدو فعشؽ البحر ،وبدأ يتذمر مف حياتو في اليابسة وعممو في الخياطة ،يرد
الزائدة ونكوي
عمى أبيو الذي سألو عف عممو« :ال شيء ،ننظّؼ المكاف وننزع الخيوط ّ
شد القماش قبؿ التّفصيؿ.
بعض المالبس ،وفي أحسف الحاالت نساعد عمى ّ
ثـ ىمس لمزياف بأمر ما ...فما لبثا أف اختفايا
ّ
ردد حميدو ذلؾ بقرؼ كبيرّ ،

مف عمى طاولة الطّعاـ» ،2منذ الصغر وىو يفكر في البحث عف السكينة التي لـ يمؽ أثرىا
في عيشو عمى اليابسة ،فكاف يتجو إلى أيف يمتقي البحارة ويسمع حكاياتيـ ،حتى أغرـ بالبحر
الذي رحؿ إليو في سف مبكرة.
يحمؿ البحر عند حميدو ىنا داللة شبيية بداللة البحر عند حنا مينة وىي المتمثمة
فيي الموت ،فالبحر الذي ينضوي عمى إرادة الفرد
في «داللة الحياة ،ويحتوي عمى ما يقابميا ّ
وصراعو ،وينضوي عمى انكساره وىروبو ،وحنينو إلى صراعو مف جديد ،بعد زمف يمضي
نحف إليو ،وىو وحده يسمع أنيننا ونجوانا وشكوانا ،إ ّنو مالذ اإلنساف
مع عواصفو ،فالبحر وحده ّ

)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.112- 111
المصدر نفسو ،ص.22
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الصديؽ الوفي» ،1وىكذا أصبح حميدو أحد أبطالو المشيوريف إلى حد الخرافة ،فالبحر
و ّ
ىو الذي كوف شخصيتو البطولية ،كما ىو منبع سكينتو.

ركزت ىاجر قويدري في متنيا عمى رسـ مبلمح الشخصية البطمة مف الداخؿ أكثر
مف اعتمادىا عمى المبلمح الخارجية ،كما جسدت الصفات اإليجابية لمبطؿ دوف ذكر السمبيات
التي نممسيا نحف القراء ضمنيا مف خبلؿ أحاديث الرواة عنو ،أما اإليجابيات فيي التي طغت
عمى صفحات كؿ الرواية ،حيث أرجعت الروائية بطميا أسطوريا ،يقوؿ بفاريتو« :أبحرنا
شراع وانتظار
إلى غاية نياية استحكامات ميناء الجزائر بالكامؿ ،حيث أمرنا حميدو بإنزاؿ ال ّ
بعض الوقت ك ّنا ال نجادؿ حميدو في أوامره ،وال نريد البحث عف إجابات لتساؤالتنا
حادة تجعمنا جميعا ننزؿ عيوننا
الرغـ مف صغر س ّنو يتمتّع بوقار شديد ،وبنظرة ّ
كاف وعمى ّ

الرايس تشمبي الفتى حميدو كثيرا ،وعرؼ أ ّنو مف ال ّنوع
أرضا».2وقولو أيضا« :لقد
ّ
أحب ّ

جدا
الذي ال يياب شيئا وال يمكف أف يتراجع إلى الوراء ميما حدث .كانت ىذه الميزة
ضرورية ّ
ّ

مواجية تقمّبات البحر».3
يسمونيا ىنا ّ
"الزدمة" والذي ال يكوف " ّ
زداما" ال يمكنو ّ
لركوب البحر ّ

عرفت شخصية حميدو تاريخيا وروائيا بشجاعتيا واقداميا ،كما عرفت بالدىاء والقوة
عمى الصمود في المعارؾ التي كاف فييا النصر حميفو دائما ،فقد قاـ بطرد سفينتيف حربيتيف
يقوؿ وكيؿ الحرج مصدؽ مستيزءا بو« :وصؿ حميدو فاتحا ،كاف الجميع ييتؼ باسمو ،ال أفيـ
حربيتيف قادمتاف مف جنوة
يستحؽ ك ّؿ ىذه الحفاوة ،لقد قاـ بطرد سفينتيف
ما الذّي فعمو حتّى
ّ
ّ
العدة لممواجية
أثناء مرورىما بسواحؿ وىراف ،كانتا متو ّجيتاف نحوى جبؿ طارؽ .لـ يكف يممؾ ّ
الدنيا ،وسمعت بيا ك ّؿ سفف
فاختار ترىيبيما ومنعيما مف المرور ،ىذه
القصة التي شغمت ّ
ّ

الداي حسيف باشا ،الذي أمر
البحر
الديف نص ار كبي ار أماما والده ّ
المتوسط ،جعؿ منيا خير ّ
ّ

في الحاؿ استقدامو إلى الجزائر العاصمة ومنحو سنبكا ىو األفضؿ في كامؿ األسطوؿ

)1
)2
)3

ميدي عبيدي ،جماليات المكاف في ثبلثية حنا مينة ،ص.122
ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .42
المصدر نفسو ،ص.84
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الجزايري» .1حميدو بطؿ أسطوري دافع عف الجزائر مف الغزو منذ سنيف ،يحكي بفاريتو عف أوؿ
يوـ التقى فيو حميدو« :لـ يرقني شكمو عمى اإلطالؽ وىو يمعف ال ّنظر في ك ّؿ واحد
إلي ابتسـ وقاؿ:
م ّنا ،كاف يبدو صغي ار حتّى عمى أف يكوف باش رايس بحر ،وعندما وصؿ ّ
 ترى ماذا ستفيدنا ىذه العاىة؟متورما بالكامؿ بعد لكمات وكيؿ الحرج ،كما أ ّنني كنت جالسا أرضا
كاف وجيي
ّ

الدـ يصعد إلى وجيي.
ألف كاحمي لـ يسعفني عمى الوقوؼ ،ومع ذلؾ ضقت بيذا التّعبير وبدأ ّ
ّ
رد عميو الحارس الطّيب الذي اعتنى بي منذ قميؿ.
ّ
عمي.
 لقد قاـ بعصياف و ّأدبو وكيؿ الحرج ّ
السيد ّ

عمي ،ولـ أعد أفيـ
تغيرت مالمح حميدو بالكامؿ عندما سمع اسـ وكيؿ الحرج
ّ
ّ
السيد ّ
اختياره الوحيد» ،2لكف سرعاف ما تغيرت وجية نظر بفاريتو عف حميدو
شيئا عندما صرت أنا ّ

حيف وجد فيو الصديؽ والبطؿ الشجاع الذي يراعي مشاعر الناس ،وال يبخس أعماليـ.

ىكذا أصبح حميدو شخصية بطولية في نظر رؤسائو في العمؿ وحتى العماؿ البسطاء
الذيف يعمموف معو ،وكانت أعظـ انتصاراتو استيبلئو عمى إحدى سفف األسطوؿ البرتغالي
التي أطمؽ عمييا "البرتغيزة" ،ومف بعدىا استيبلئو عمى سفينة أمريكية أطمؽ عمييا "الميريكانا"
واستطاع بعدىا تشكيؿ أسطولو البحري الخاص المكوف مف ثبلث سفف بحرية ،سفينتو الخاصة
والسفينتيف البرتغالية واألمريكية ،محممة بأربعيف مدفعا ،جعمتو يفرض سيطرتو عمى البحر ألكثر
مف ربع قرف .إلى غاية ذلؾ اليوـ الذي غدرت بو السفف األمريكية في حرب غير متكافئة األطراؼ
مدفعية ستيفف ديكاتور
«انتيى حميدو في البحر برفقة صديقو عمي طاطار بعد أف قصفتيـ
ّ

ورغـ ك ّؿ ج ارح عمي طاطار إالّ أ ّنو رمى بجثّة حميدو في البحر كما كاف يشتيي»
 )1ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.55
)2
)3

المصدر نفسو ،ص.40 – 39
المصدر نفسو ،ص.192
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3

الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
حيث كاف حميدو يقود سفينة واحدة مقابؿ تسع سفف ،تحسـ المعركة مف الجولة األولى ،لتنتيي
أسطورة ىذا البحار الجزائري الشجاع.
ىكذا وجد السكينة التي كاف يحمـ بيا حميدو دوما ،يقوؿ« :عندما تكوف في وسط البحر
تحدثؾ بما شئت ...سوؼ
الصمت الممثّمة ،يمكنؾ أف تجعميا ّ
وتتم ّكف مف القبض عمى لحظة ّ

عانفيف ،لو أ ّنؾ تقاطعت
جنيات يتمايمف بز
ت ّأ
ّ
تجر وتصير سحرة يركضوف فوؽ البحر ،أو ّ
أف الوقت ال معنى لو ،والحزف ال معنى
مرة واحدة ،سوؼ تفيـ ّ
مع سكينة البحر وانصت إلييا ّ

السكينة ،لذا لو حدث لي شيء في البحر
لو ،وك ّؿ شيء في ىذه ّ
الد ّ
نيا يبدأ صاخبا وينتيي إلى ّ
فال تأخذوني إلى اليابسة ،قؿ ليـ يا عميمو أف يرموا بي في عمؽ البحر ،حتّى أتناغـ

الصاخب».1
السكينة وأشفى مف ىذا العالـ ّ
مع ّ
يرمي حميدو في البحر أس ارره ،وأوجاعو ،وأحاسيسو ،وعواطفو ،ويترؾ حبيبتو مريـ
التي بقيت تنتظره ألزيد مف أربع وعشروف سنة دوف جدوى ،فبسبب رفضو الحياة عمى اليابسة
تخمى عف حبو ،وخاض في رحمة البحث عف الخبلص لذاتو ،وىو ما يتضح
ضيع مستقبؿ الفتاة
ىي أسوء قرار اتّخذه ،وأ ّنو قد ّ
في قولو لػ :بفاريتو« :ىذه الخطبة ّ
أحبيا منذ صغره والتي ستصبر عمى ك ّؿ ما قد يفعمو
ىي ،مريـ التي ّ
معو ،لك ّنو فعؿ ذلؾ أل ّنيا ّ
صرؼ .شعرت بثقة حميدو في معشوقتو ،أدركت
ىي لما قاـ بيذا التّ ّ
بيا ،ولو لـ تكف ّ
ىذا في عيونو وراحة بالو» ،2يبدو مف خبلؿ ىذا االستشياد أف حميدو ندـ عمى ارتباطو بمريـ

لقد فضؿ البقاء وحده يجوب البحار غير مكترث بشوقيا لو ،يقوؿ بفاريتو وىو يصؼ حالة مريـ
يقبؿ يدىا ،بينما لـ يختمس
عندما التقت بحميدو« :ظمّت والدة حميدو تبكي طواؿ الوقت وىو ّ

وال نظرة إلى معشوقتو مريـ ،رغـ أ ّنيا كانت تنبض ،وصدرىا يتعالى وينخفض في شييؽ وزفير
مشتاؽ عنيد».3

)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.112

)3

المصدر نفسو ،ص.43

 )2المصدر نفسو ،ص.41
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
عبث حميدو بمشاعر مريـ ونكؿ بأنوثتيا البائرة وىي تنتظر أف يأتي يوما يغير فيو رأيو
ويعود إلى اليابسة ليعيش معيا ،لكف حميدو قرر إنياء عبلقتو باليابسة ،وعدـ البقاء فييا أبدا
وىو ما يعني أيضا إنياء عبلقتو بمريـ ،سألو بفاريتو عف تجييزه بيتو رد قائبل« :في اليوـ
الرايس حميدو
الذي تراني فيو أممؾ مفتاحا لبيت أعود إليو ك ّؿ مساء توقّؼ عف مناداتي ّ

سأقص شاربي وأغسؿ األواني مع ال ّنساء» .1فالرجولة بالنسبة لو تعني اإلبحار والسفينة
أل ّنني
ّ

ضيعت حياتيا
أتزوجيا وأ ّنني ّ
واألمواج ،ستكوف العائمة عائقا لتحقيؽ أىدافو« :متأ ّكد أ ّنني لف ّ
أحبيا أكثر مف روحي
بالكامؿ .أجيؿ لما أفعؿ ذلؾ ،إ ّنيا ال
ّ
تستحؽ وأنا في داخمي ّ

الصعب أف أجد نفسي منساقا
ومع ك ّؿ ىذا ال يمكنني ّ
الزواج بيا .كؿ ما حدث ورطة كبيرة ،مف ّ
الزواج يعني أف أكوف
الزواج
وتربية األوالد وأنا غائب كبير عف البيتّ .
خمؼ حكايات ّ
ّ

عمى اليابسة لوقت أكثر وأف أترؾ البحر لوقت أكثر ،وأنا قد حسمت أمري في ىذا األمر منذ زمف

تصدقني ،أعرؼ ...لك ّنيا الحقيقة
بجنية بحر ،قد ال
تزوجت
ّ
ّ
طويؿ .ىؿ تعرؼ يا صديقي أ ّنني ّ
طوقت كامؿ اعتقاداتي» ،2ىكذا كاف يبرر حميدو موفقو إزاء رفضو الزواج ،ترؾ مريـ
التي ّ

في النياية بعد أف افتضيا عمى عجؿ ،نيباً لمختمؼ المشاعر المظممة تفترسيا بعد رحيمو.

تكوف ىاجر قويدري بيذا الشكؿ قد وضعتنا بيف ثنائية المد والجزر حوؿ شخصية حميدو
التي كانت في أغمب الرواية شخصية إيجابية ،وشخصية بطولية ،تمثؿ الذات القوية الشجاعة
المييمنة عمى مجريات الحكي ،كما ىيمنت عمى أقواؿ الشخصيات الروائية التي قدستيا
حينا ،وأظيرت عيوبيا حينا آخر ،خاصة سموكيا مع مريـ التي غادرىا عبر اعتذارات تعكس حبيا
لذاتيا ،كما تعكس اعتقادىا بأف مريـ تعد عائقا لموصوؿ إلى غايتيا المنشودة.
تكرس ىذه الرؤية الثقافة الذكورية المستمرة عبر التاريخ ،التي تعتبر المرأة مجرد كائف
يخدـ الرجؿ ال غير ،ويجب أف تتحمؿ كؿ تصرفاتو دوف أف يراعي ىو بعض مشاعرىا
أحبيا منذ صغره والتي ستصبر
ىي ،مريـ التي ّ
يقوؿ بفاريتو عف حب حميدو لمريـّ « :
)1
)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.108
المصدر نفسو ،ص.111
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
صرؼ» ،1يعتقد أف حبيا لو يسمح
عمى ك ّؿ ما قد يفعمو بيا ،ولو لـ تكف ىي لما قاـ بيذا التّ ّ

لو أف يتركيا معمقة تتنظر عودتو دوف أمؿ ،بؿ ىو متأكد أنو لف يرتبط بيا ،ألف البحر ىو الحياة
التي يجب أف يعيشيا ويسكف إليو ،بعيدا عف اليابسة وحتى بعيدا عف مريـ الذي يدعي حبيا.

يبدو أف بطوالت الرايس حميدو تعود بنا إلى األوديسا لػ :ىوميروس ،وبالضبط
مع أوديسيوس الذي بقي مدة  10سنوات في البحر يواجو خبلليا الكثير مف المخاطر ،وطواؿ
ىذه الفترة تبقى زوجتو بينيموبي بانتظاره ،ممتنعة عف الزواج ،رغـ العروض الكثيرة التي تتمقاىا
خاصة بعد وصوؿ أغمب المحاربيف في حرب طروادة ما عدا زوجيا .تنتيي الممحمة بوصولو
إلى إيثاكا وقيامو باالنتقاـ مف الذيف اضطيدوا زوجتو في تمؾ الفترة.
رحمة حميدو في البحر كادت تدؿ عمى الضياع ،بسبب عشقو لعرائس البحر التي منحتو
السكينة ،وتخميو عف كؿ شيء مف أجميا ،أما أوديسيوس فقد عشقتو عروس البحر كميبسو وسجنتو
عندىا رغما عنو ،وحاوؿ الفرار منيا مف أجؿ العودة إلى زوجتو التي تنتظره بشغؼ ،لكف الشيء
المخالؼ ىو أف الرايس حميدو ىو مف كاف مولعا بالبحر ،وبقي فيو بإرادتو ،وتخمى عف مريـ
أيضا بإرادتو ،ومات في البحر بإرادتو ،لكف أوديسيوس بقي في البحر مجب ار بسبب المكائد
التي حيكت ضده ،وكاف يموت ألؼ مرة شوقا لمقاء بزوجتو التي بقيت وفية لو وانتيى انتظارىا
بعودتو ،لكف انتظار مريـ ببل جدوى ألف حميدو لـ يعد فقد مات في البحر.
 /2مريـ  /حياة االنتظار:
إضافة إلى إبراز الروائي ة لمذ ات  /البطؿ بيف الحضور والغي اب في اآلف ذاتو ،تنت قؿ
ب نا إلى موضوع آخر يتعم ؽ بالذ ات األنثوي ة التي رم مت بيا بعض ذاكرتيا حوؿ موقعي ة
المرأة في العرؼ العربي الذي يراىا مجرد إنساف يزيد المتاعب عمى الفحولة .
"مريـ" ىي خطيبة "حميدو" التي بقيت معمقة طواؿ النص بشبحو الحاضر /الغائب
فيي منذ أربعة وعشريف عاماً تنتظر أف يسأـ مف البحر ويتزوج بيا ،لكف البحر سئـ
)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.41
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
منو وىو لـ يسأـ منو ،حت ى ذلؾ اليوـ الذي بقي فيو إلى األبد ،فتعاطفت
معيا بعض الشخصيات وساندتيا في محنتيا.
لـ تستطع ىاجر قويدري كغيرىا مف الروائيات أف تخمص قمميا مف الكتابة عف معاناة
األنثى ،رغـ استنطاقيا لممسكوت عنو وتطرقيا إلى قضايا جديدة تجاوزت بيا ىيمنة الذات األنثوية
عمى النص ،إال أف المرأة فعبل ما زالت تحضر في النصوص النسائية بشكؿ أو بآخر ،بصفتيا
كائنا ميمشا تعاني بسبب النسؽ الفحولي الذي يسير حياتيا ،بؿ حتى مشاعرىا.
الرايس) في أحبلـ المرأة في الحصوؿ عمى حبيا ،عشقت
تختزؿ قضية المرأة في رواية ( ّ

تأممت وجو حميدو طواؿ المّيؿ
مريـ ابف عمتيا حميدو حتى الجنوف ،تقوؿ« :في تمؾ المّيمة ّ

أمي
صؼ طويؿ
الضيوؼ وجعمتنا نناـ في
ّ
وضبت عمتي غرفة ّ
لقد ّ
ّ
يضـ مخموؼ ومزياف وأنا و ّ
الصباح الباكر
أمي في ّ
كما جعمت لحميدو مكانا إلى جانب أخي مخموؼ ،وعندما استيقظت ّ
بشدة حتّى أ ّنني قمت مفزوعة ومرعوبة ،تمتمت بكممات
وجدتني نائمة عند قدميو ،سحبتني ّ

أتأممو مف جديد».1
لـ أفيميا ومع ذلؾ غافمت غفوتيا ورحت ّ

جدا»
وتقوؿ في موضع آخر «أرافقو ك ّؿ ليمة إلى وسادتي ،لقد وقعت في الحب مب ّك ار ّ

2

سف الخامسة ،عندما أتى حميدو إلى زيارتنا صيفا
وتصؼ جماؿ عينيو« :عدت بالعمر إلى ّ

لقد خطفتني عيونو منذ ال ّنظرة األولى ،أل ّنيا كانت بموف البحر ولـ أكف أشبع البحر رغـ األمتار القميمة
التي تفصؿ بيتنا عف شاطئو» ،3لكف ىذا البحر الذي أحبتو مثمما أحبت حميدو جمب ليا التعاسة
ألنو أخذ منيا حميدو ليستفرد بو ،ويسكف إليو ويتركيا في شوقيا تنتظر بزوغو كالقمر« :كـ أمقت

ىذا الجياد الذي حاؿ بينو وبيف حضوره مراسـ دفف والده وبينو وبيف شوقي ،كـ أمقتو وأمقت ج ّنتو
الموعودة» .4وىكذا يؤدي فضاء البحر داللتيف ،داللة إيجابية وأخرى سمبية.

)1
)2
)3
)4

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.22
المصدر نفسو ،ص.23
المصدر نفسو ،ص.19
المصدر نفسو ،ص.32
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الضياع والغربة واليزائـ واالنكسارات واألمؿ وبوابة
لقد كاف البحر رم از لػ« :الذّاكرة و ّ

الصورة تجمع ك ّؿ ىذه األبعاد المتناقضة ما داـ البحر
العودة مثمما كاف بوابة المنفى إذ ّ
إف ّ

لمرحيؿ والفقد ،وبذلؾ ينتيي دائما عند الذّات في شعورىا باالغتراب
قد
استقر في الالّوعي رم از ّ
ّ

ومأساويتو» ،1لقد عانت مريـ مع ىذا البحر ،ومع الحبيب الذي غرؽ في لجة البحار وعرائس
ّ
تأم ّمية أماـ البحر ،وعبر استرجاع ذكرى الحبيب
البحر .ىكذا تذىب مريـ بذاكرتيا إلى «لحظة ّ

منتشية بحرارة
لجة الحمـ ،أو باألحرى حمـ اليقظة ،لتمتطي أمواج البحر ،وتنطمؽ
ّ
الغائب ،في ّ
شمس ،تسبح رفقة ظ ّؿ الحبيب الغائب ،وفي جو شاعري ،ممتد عبر زرقة الماء وزرقة
ال ّ

العاتية ،تحاصر
السماء ،وذلؾ قبؿ أف يحاصرىا الوعي وتعود إلى مرارة الواقع ،حيث األمواج
ّ
ّ

الغياب واالغتراب وحدىما المييمنيف ،أماـ ظ ّؿ الحبيب
السباحة ،ليبقى ّ
الذّات التي ال تجيد ّ
الغائب خمؼ أمواج البحر» ،2فالبحر كاف ىنا بؤرة مركزية لمصراع السردي بيف استدعاء إيجابي
لما يعكسو مف جماؿ وشاعرية االستحضار ،وطرد سمبي لما خمفو مف حزف في شخصية البطمة
مريـ.
تصؼ ىذه الحوارات الداخمية الحب الكبير الذي تكنو مريـ لحميدو ،والذي تمردت مف أجمو
عمى الجميع ،وتحممت كؿ اإلىانات التي كانت تتمقاىا مف أخييا األكبر مخموؼ
الذي كاف يمارس عمييا الض رب ،بسبب عدـ امتثاليا لرغبتو في تزوجييا وىي منتظ رة
شباف ،كانت ظروفيـ
تقدـ لخطبتي ثالثة ُ
حميدو الذي أحب البحر أكثر منيا« :قبؿ سنتيف ّ
الرابع رفضتو ،ثارت
اتية لزواج محتمؿ ومع ذلؾ رفضتيـ جميعا ،وعندما ّ
مو ّ
تقدـ لي الخاطب ّ

ثائرة مخموؼ أخي األكبر وحبسني في دار العولة ثالثة ّأياـ وعندما عاود سؤالو لي في قبوؿ
الزواج ،عاودت أيضا رفضي فما كاف منو إالّ أف أشبعني ضربا» ،3وكانت نيايتيا وشيكة
ّ

في ذلؾ اليوـ فقد فقدت وعييا ألكثر مف خمس ساعات ،إال أف ذلؾ لـ يكف أسوأ مما حصؿ

)1

جماؿ مجناح" ،مكانية صورة البحر في الخياؿ الشعري الفمسطيني" ،مجمة جامعة القدس ،ع ،21تشريف األوؿ2010

ص.161

)2
)3

عبد الرحيـ الوىابي ،السرد النسوي العربي (مف حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية) ،ص.70
ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.18
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
ليا .وشوشات النساء بأنيا فاقدة لمعذرية وأف ابف عمتيا حميدو قد ناؿ منيا ،ىي التي نالت
مف أميا وجعمتيا طريحة الفراش حتى وافتيا المنية.1
تعيش مريـ وضعا صعبا ،بسبب أخييا الذي يرى فييا عالة عميو ،يجب تزوجييا
بأي رجؿ يتقدـ لخطبتيا حتى واف كاف غير مناسب ،خوفا مف أف تجمب لو العار ببقائيا عزباء
أو كما يقاؿ عانس.
تناولت الروائية عالـ المرأة وخصوصيتو ،وعممت عمى إبراز صوتيا ،فجاءت حكايتيا
في الرواية سردا ذاتيا عبر ضمير المتكمـ (أنا) وعمى لساف مريـ ،ىذا السرد الذاتي كاف ينفتح
عمى الذات األنثوية عبر تداعياتيا واسترجاعاتيا وحواراتيا ،التي تصور الصراع بيف الذات مريـ
المحبة واآلخر حميدو المتجاىؿ .وتفقده في األخير ،وىو ما زاد مف تفاقـ أزمتيا النفسية عبر لغة
الحزف واألسى.
كما نممس في شخصية مريـ ،ذلؾ الكبرياء ،وتمؾ الجرأة ،وذلؾ التمرد ،الذي مارستو
عمى أخييا مخموؼ عندما رفضت الزواج وقررت البقاء عزباء في انتظار حميدو الذي طاؿ
أتزوج بأحد غيرؾ ميما
الروح أ ّنني عمى عيدؾ ولف ّ
انتظاره ،تقوؿ« :ك ّؿ ما بيدي يا حبيب ّ

يكف» ،2لـ يكف ىذا التمرد كافيا ألنيا لـ تستطع منعو مف إيذائيا حيف جعميا طريحة الفراش غارقة
في بحر الدماء .تجرعت مريـ م اررة األلـ والشوؽ والحنيف ،وىي تنتظر فارس أحبلميا يأتي
عمى فرسو األبيض ويأخذىا إلى بحر العشاؽ ،ويغرقيا في حبو حتى النخاع ،لكف ما أجممو حمـ
ثـ ييرب ،أىرع
وما أصعبو انتظار دوف توقؼ« :ىكذا؛ كما دوماّ ...
يدؽ حميدو باب شوقي ّ
مرة تنكسر سنوات عمى رأسيا وتظ ّؿ
ألفتح لو فال أجد غير ّ
أمنياتي وقد كبرت أكثر ،في ك ّؿ ّ
تتذمر.
جاثمة أماـ الباب ،يحمو ليا ذلؾ ،فال تشكو وال ّ

جدا ،وصرت ال أطيؽ نفسي ،وال ىذا االنتظار الذي يخيط عامو
أما أنا فقد تعبت ،تعبت ّ
ّ

الرغبة الحارقة وال يأتي حميدو.
الدموع وال ّ
العاشر مف دوف لوف لمفرح .سنوات مف ّ
شوؽ والحمـ و ّ
)1
)2

ينظر ،ىاجر قويدري ،الرايس ،ص .18
المصدر نفسو ،ص،ف.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
صيؼ وال يحتويني حميدو ،أنتظر
يبمّمني ال ّ
شتاء وال يحضنني حميدو ،وتفتح أزرار ثوبي حرارة ال ّ

ثـ أسكت وأناـ».1
وأنتظر ّ

شاء القدر أف يبعث ببعض األمؿ إلى حياة مريـ ،حيف قرر حميدو خطبتيا
مف أخييا مخموؼ ،لكف ىذا القرار مثمما أدخؿ عمى قمبيا الفرح والسرور ،كاف سبب تعاستيا
حيث كاف يغيب لفترة طويمة ،تمر السنوات وفي كؿ مرة يأتي فييا يتوعد أنو في المرة المقبمة
سيعقد قرانو عمييا لكف دوف جدوى ،تقوؿ مريـ« :الموجع أ ّنني أممؾ إجابات كثيرة ،وال أعرؼ
السابع
ماذا سأختار مف بينيا حتّى تكوف أكثر إقناعا .ىؿ سأقوؿ ّ
أف ىذا ىو عامي ّ

ممية زوجة أخي مزياف سكبت
منذ أف ت ّ
قدـ حميدو لخطبتي ولـ نتزوج بعد .أـ سأقوؿ أ ّنيا ّ
قارورة قطراف كاممة عمى جياز عرسي» .2وتحاوؿ إقناع نفسيا أف لفترة انتظارىا بداية

ونياية« :سوؼ يترؾ بحاره يوما ما ويرسو فوؽ صدرؾ».3
لقد قدمت ىاجر قويدري مريـ شخصية نسائية قوية ،وقفت تصارع الحياة ،وظمت صامدة
تتحدى الصعاب ،مصرة عمى تحقيؽ حمميا بالزواج مف حميدو ،حيث يبقى ىذا «الحمـ حمقة
الداخؿ والخارج ،مف خالؿ سفر الذّات ،ونبوءاتيا في الحمـ الذي يش ّكؿ عوالميا
اتّصاؿ بيف ّ

السرد ،فتجعمو أكثر إثارة وغواية» ،4دوف أف يحدث
المزودة بومضات
ّ
تفعؿ ّ
شعرية ّ
المضيئة و ّ

شيء مف ذلؾ مع حميدو الذي كاف يفكر في البحر ال شيء سوى البحر.

فقدت مريـ األمؿ ،وبدأ يموت الحب في قمبيا ،ويتجمى ذلؾ في قوليا« :شعرت
وكأ ّنني ابتمعت شيئا ما ،باردا حارقا في الوقت ذاتو ،فمـ أتكمّـ ولـ أقؿ شيئا ،لقد خرج إلى البحر
يستعد
إلي ،لقد قاؿ لي وىو
ّ
مف جديد ،مف دوف أف ّ
يحدد موعد قراننا ،حتّى أ ّنو لـ ينظر ّ
لممغادرة:

)1
)2
)3
)4

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.116
المصدر نفسو ،ص.58
المصدر نفسو ،ص.59
األخضر السايح ،سرد المرأة وفعؿ الكتابة (دراسة نقدية في السرد وآليات البناء) ،ص.288
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
العافية.
 كيؼ حالؾ ،بخير ...تركت لؾّ
ولـ يضؼ وال كممة أخرى ،وال حتّى انتظرني ألقوؿ شيئا».1
وتقوؿ في موضع آخر« :لقد كرىتو كثيرا ،ولو أنّني أستطيع طعنو لفعمت ،كنت أتم ّنى
العمة زوينة]...[ .
أف يموت ىو وال تموت ّ
بد
تعودت عمى أف أنزوي في مكاف ما وأقتؿ الوقت والقمب بالتّطريز ]...[ ،ال ّ
ّ

أف عمري  42سنة وأنا ىنا أنتظر
أف ال أتوقّؼ عف التّطريز أبدا واالّ وقعت عمى األرض وعرفت ّ

ليتزوجني منذ أكثر مف  24سنة» .2عاشت مريـ الحياة والحب بيف الحمـ واليقظة ،لتأتي
حميدو
ّ
لحظة االنفراج ولحظة السعادة متأخرة بعد أزيد مف  24سنة ،حيف يقرر حميدو الزواج بيا بعد وفاة
والدتو ،ويأخذىا معو إلى البحر لتعيش أزىى أياـ حياتيا معو في سفينتو ،بعدىا يعيدىا إلى البيت
لتكوف آخر مرة يجمع بينيما القدر ،ويموت في البحر ويتركيا وحيدة تعود إلى أحبلميا وتطريزاتيا
التي ترى فييا ظبللو يطؿ عمييا كؿ يوـ ليمقي السبلـ عمييا.3
كاف حميدو حاض ار بكثافة في كؿ ىذه المشاىد السردية ،كمؤشر عمى سمطة اآلخر مقابؿ
الذات  /مريـ ،التي مثمت االنتظار الذي داـ لسنوات ،وىو ما يفضح النسؽ الثقافي المحتكـ
في عبلقة المرأة العاشقة بالرجؿ المتجاىؿ ،الذي تصفو مريـ بصفات إيجابية مع تغييب
ألي مؤشر سمبي بخصوصو.
تحاوؿ الروائية مف خبلؿ تصويرىا لعبلقة الحب غير المتزنة بيف مريـ العاشقة وحميدو
المتجاىؿ ،أف تعرض خطابا مناوئا لنسؽ الفحولة ،مف خبلؿ أسموب يغيب حميدو مف رقعة النص

ويصير ضمي ار غائبا ،تنوب عنو أفعالو ،وفؽ ما تقولو مريـ والرواة اآلخروف
عنو .ىكذا تكوف الذات األنثوية في ىذا النص قد اقتمعت مف موقع األمؿ واألماف ،ووضعت

)1
)2
)3

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.143
المصدر نفسو ،ص.188
المصدر نفسو ،ص.191 - 190 – 189
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
في لجة الضياع واالنتظار ،ووسـ واقعيا بالضيؽ والتشنج ،وقوؿ مريـ بمرور أربعة وعشروف سنة
وىي واقفة تنتظر ،يعكس زواؿ الشباب واإلحساس بالمأساة ،وفقداف قيمة الحياة.
لقد فصمت ىاجر قويدري في تصوير مآسي المرأة ،حيف ذكرت رغبة مريـ الشديدة
في مرافقة أبييا إلى البحر ،ورفض أخييا مخموؼ أف تخرج ألماكف مخصصة لمرجاؿ
يحب رفقتي ،ويغتاظ عندما يصطحبني والدي معو إلى البحر
دوف اإلناث« :كاف مخموؼ ال
ّ

السباحة إالّ في عيونو
لقد دلمّني والدي بالقدر الذي ال يغضب بو أوالده الذّكور ،لذا لـ تكف تنفع ّ
يف في الطّيف ويصنعف الجرار
أيدي ّ
يغمسف ّ
بعدما يخضع لرغبة أبنائو ويعيدوني إلى حيث ال ّنساء ّ

1
جدا
أو
طيبة ّ
ّ
يحضرف العجيف وكنت أمقت األمريف»  .فأشارت إلى معاناة حوتة زوجة مخموؼّ « :

تستحؽ العذاب ،يكفييا عذاب أخي مخموؼ وطبعو الخشف» .2وىو ما يعكس قوؿ "أحمد
وال
ّ
العربية بشكمو األخطر
مستمر في كثير مف المجتمعات ،ومنيا بمداننا
ّا
إنصاؼ" «وأد المرأة ال يزاؿ
ّ
تتـ عممية تشويو وتأطير القدرات عند المرأة».3
واألىـ :وأد العقوؿ حيثّ ،

إضافة إلى موانع أخرى وضعيا المجتمع مثؿ عدـ الحديث مع الرجؿ أو عف الرجؿ
وتنقؿ مريـ في ىذا السياؽ موقفا جرى بينيا وبيف مخموؼ ،حيث طمبت ذات يوـ مف عائمتيا
الذىاب إلى بيت حميدو في انتظار إصبلح بيتيـ ،فتمقت صفعة مف مخموؼ ،ىرعت إلى صدر
أميا التي ىمست -« :كاف يجدر بؾ أف تقولي لنذىب إلى بيت عمتي وليس إلى بيت حميدو
حاولي يا ابنتي أف ال تذكري أسماء الذّكور أماـ إخوتؾ».4
تؤشر ىذه الجمؿ المتولدة عف الفعؿ النسقي في المضمر الداللي ،عمى بنية ذىنية تحتفظ
بخمفية ثقافية تضع المرأة في خانة اإلقصاء ،مف خبلؿ تحريـ بعض األفعاؿ عمييا (كرفض كبلميا
عف الجنس اآلخر ،منعيا الذىاب مع إخوتيا الذكور إلى البحر ،)...وعميو فوضعية «المرأة
)1

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.20 - 19

)3

أحمد إنصاؼ" ،الموروث الثقافي كأحد معوقات اإلبداع عند المرأة" ،أبحاث مؤتمر المرأة العربية واإلبداع ،المجمس

)2

المصدر نفسو ،ص.19

األعمى لمثقافة العربية ( )30 – 29 – 28 – 27 – 26أكتوبر  ،2002ص.22

)4

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.21
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
لمصدفة ،بؿ جاءت نتيجة تضافر مجموعة مف الظّروؼ
ّ
الد ّ
ونية في المجتمع ،لـ تكف وليدة ّ

لتكوف
تـ نقميا عبر التّاريخ ،وبيف مختمؼ الحضاراتّ ،
والخطابات والتّأويالت ّ
الساذجة ،التي ّ
ضدىا ،عف طريؽ
الرجؿ ممارسة سمطتو القامعة ّ
مما ّ
سيؿ عمى ّ
فكرة خاطئة عف المرأة [ّ ،]...

وحشية» ،1كرست لعقدة النقص في أعماؽ الفكر األنثوي .ويرد
اتّباع أساليب
ّ

صراع آخر

بالزواج ،أنت عانس
بيف ذاتيف مف الجنس نفسو ،تقوؿ ممية لمريـ -« :أال تزاليف تحمميف ّ

2
أحف
تزوجت مزياف ّ
أرؽ و ّ
عانس»  ،وتقوؿ عنيا مريـ« :إ ّنيا لعينة وسميطة المّساف ومع ذلؾ ّ

إخوتي .مزياف الذي لـ يجرحني ولـ أسمع منو ما يزعجني يوما ،إ ّنو الوحيد الذي ال يزاؿ يتذ ّكر
وتربي
ّ
أف في البيت أختا صغرى ،يتيمة وال صدر ترتمي عميو وليست خادمة تطبخ وتمسح ّ

وسخريتيف م ّني أل ّنني "العانس
صغار إخوتيا» .3وال تنجو مف سخرية نسائيـ« :ثرثرة نسائيـ
ّ
الخادمة"» ،4ولما أصيبت بالمرض ،يقرر أخوىا مخموؼ إبعادىا مف البيت ألف مدة صبلحيتيا
بد أف تعرؼ أ ّننا نعيش في ىذا المنزؿ مع أطفاؿ ،ولسنا
يسر ،ال ّ
انتيت« :غدا سأحمميا إلى ّ

نريد ليـ الموت» ،5والموقؼ نفسو تبدي بو ممية تجاه مرض مريـ« :ال أعرؼ ماذا سنفعؿ
بؾ وأنت ىكذا».6
جاء الروائية ىاجر قويدري بتجربة إبداعية ابتعدت فييا عف التقميد حيف مزجت بيف البحث

في التاريخ كموضوع رئيس في الرواية ،وىو تاريخ غابر لـ يثر في اإلبداع األدبي سابقا ،والبحث
في عبلقة الشرؽ والغرب لكف وفؽ نظرة توافقية عكس ما كنا نشاىده مف جدؿ وصراع في العديد
مف النصوص ،التي جعمت مف عبلقة الشرؽ والغرب عبلقة صداـ حضاري ،والبحث في الذات
األنثوية التي أغمقت عمييا األعراؼ والتقاليد في سجف محكـ بنسؽ الرضوخ.

)1

خديجة حامي ،مواجية األنساؽ في روايات فضيمة الفاروؽ ،منشورات مخبر تحميؿ الخطاب ،جامعة مولود معمري تيزي

زوز ،الجزائر( ،د.ط) ،2016 ،ص.77

)2

ىاجر قويدري ،الرايس ،ص.18

)4

المصدر نفسو ،ص.32

)3

)5
)6

المصدر نفسو ،ص،ف.

المصدر نفسو ،ص .33
المصدر نفسو ،ص.34
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
نخمص مف خبلؿ ىذا الفصؿ الذي تناولنا فيو قضايا عدة مف مثؿ حكايا رواة سبعة
عف الرايس الجزائري الشيير حميدو بف عمي ،وكذا صورة اآلخر ،وعبلقة الذات باآلخر ،والمرأة
والييمنة الذكورية ،إلى جممة مف النتائج نوردىا عمى الشكؿ التالي:
 أوؿ مبلحظة شدت انتباىنا منذ أوؿ النص الروائي إلى آخره ،تتمثؿ في تركيز الكاتبةعمى العوالـ الباطنية لمشخصيات وأحاسيسيـ ومشاعرىـ مف خبلؿ توظيؼ تقنية
المونولوج.
 تصور الرواية الحياة االجتماعي ة والس ياسي ة في الجزائر أثناء حكـ العثماني يفوالد سائس والمؤامرات التي كانت تحاؾ بيف الد ا يات األتراؾ وصراعيـ
عمى الس مطة والمناصب العميا.
 عممت الروائية عمى توظيؼ تعدد األصوات وتغييب الفعؿ القولي لمبطؿ ،في تفكيؾالنظـ التي قامت عمييا البنى السردية في الرواية ،فكاف الرايس حميدو حاض ار بقوة
في أقواؿ الرواة السبعة عبر سردىـ االسترجاعي لسموكات الرايس حميدو ومواقفو
وأحاسيسو.
 الحد مف سمطة الكاتبة في فرض صوتيا عمى األحداث والمصائر ،عف طريؽ التعددفي الرواة والحكايات ،الذي يدفع بالقارئ إلى إعادة تشكيؿ القصة واكتشاؼ دالالتيا
في ظؿ الممارسات القرائية المختمفة باختبلؼ القراء.
 حضور السحرة والجنيات وحوريات البحر كمخموقات قوية خارقة لمعادة في الروايةعبلمة لثورة عميقة في العبلقة بيف الذات اإلنسانية والواقع المتأزـ مف جية
وبيف الشعب وأصحاب النفوذ مف جية أخرى.
 الرواية بحث عف موقع الذات في الوطف ،حينما بدأت البحث في التاريخ العثمانيالميمش في اإلبداع األدبي وخاصة تاريخ البطؿ الرايس حميدو.
 تجاوزت الروائية قداسة الراوي الواحد وفتحت النص الروائي عمى تعدد الرواةمف مختمؼ الجنسيات والثقافات ليمتفوا حوؿ قصة الرايس حميدو.
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الرايس) لػ :ىاجر قويدري"
الفصؿ الثّالث "استنطاؽ التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
الرايس) في متنيا مف عبلقة الذات باآلخر ىذا مف جية ،ومف جية
 تشكمت رواية ( ّأخرى حفرت في مرايا الذاكرة ،التي تجاوزت بيا ىاجر قويدري شرنقة المألوؼ واإلرث
الثقافي اآلسر لتخوض في سياسة الكتابة التجريبية بحثنا عف اإلبداع.
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خاتمة
الخاتمة

لغوي ،استغمّتو
ي
الصراع
ّ
أدبي فكر ّ
ّ
تحول ّ
ّ
األنثوي ال ّذكوري الذي وجد منذ األزل إلى أسموب ّ
اقعية والمواقف
المرأة المبدعة لتطرح قضايا المرأة ،انطالقا من تمك
قافية واليموم الو ّ
الصور الثّ ّ
ّ

يخية.
التّار ّ

ائرية المعاصرة" ،ورّكزنا
سائية الجز ّ
الرواية ال ّن ّ
تناولنا في بحثنا "استنطاق الذّات واآلخر في ّ

حرة لزهور وّنيسي ،وعابر سرير ألحالم
عمى عدد من ال ّروايات ىي :من
ّ
مدرسة ّ
يوميات ّ

السمك ال يبالي
مستغانمي ،و ّ
الهجالة لفتيحة أحمد بوروينة ،واعترافات امرأة لعائشة ب ّنور ،و ّ
جبار ،وتاء الخجل لفضيمة الفاروق ،وسأقذف نفسي
وبوابة الذّكريات آلسيا ّ
إلنعام ّ
بيوضّ ،

لديهية لويز ،ورائحة الذّئب لسامية بن دريس ،وما لم تقمه التّينة الهرمة لصالحة
أمامك
ّ

الرايس لـهاجر قويدري ،وتاج الخطيئة
العراجي ،وشطحات أنثى لـعيون ليمى ،ونورس باشا و ّ
وتفاح الجن لـجميمة مراني.

عما كانت عميو في بداية
سائية الجزائرّية المعاصرة نقمة
ائية ّ
ّ
الن ّ
الرو ّ
ش ّكمت الكتابة ّ
نوعية ّ

األنثوية إلى الكشف عن الطّابو ،وتحديد عالقتيا
مراحل تأسيسيا ،حيث تجاوزت الكتابة عن ال ّذات
ّ

األبوي ،وتعرّية المناطق
النسق ال ّذكوري
تمردىا عمى ّ
ّ
مع اآلخر ،وانفتاحيا عمى الكتابة يقابمو ّ
السياسة.
المعتّمة من ال ّذات والواقع والتّاريخ و ّ

توصمنا إلييا في نياية بحثنا ،والذي اتّخذ من :رواية (شطحات
النتائج التي
ولع ّل أىم ّ
ّ

الرايس) لهاجر
أنثى) لــ :عيون ليمى ،ورواية (سأقذف نفسي أمامك) لـ :ديهية لويز ،ورواية ( ّ
قويدري نماذج مختارة رئيسة ،ىي:

الروايات ،باعتباره أساس
النظام
 /1يش ّكل ّ
ّ
حريتيا في ك ّل ّ
األبوي محو ار رئيسا في تقييد المرأة وقمع ّ

نفسين من خالل الكتابة ،مسارات
ائيات أل
الرو ّ
ّ
الكون ومصدر الفعل منذ األزمنة البعيدة .ليذا ترسم ّ
ياسية
لمسمطة
الس ّ
ّ
كرس األنظمة ّ
تجاوزّية ّ
الرمزّية ،لثقافة اإلرث البطرياركي الذي ّ
الفعمية ،و ّ

األيديولوجية والعادات والتّقاليد.
و
ّ
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ودينيا ،وفكرّيا ،إلى أيقونة
يخيا،
ّ
حول المرأة تار ّ
 /2تعيد الكاتبات قراءة الخطاب ال ّذكوري ،الذي ّ
نصوصين
تقوضن في
ش ّكميا عبر
ّ
ّ
الصمت والالّحركة والخضوع .فارتأت المبدعات أن ّ

تعرضت ليا األنثى ،من خالل رسم تاريخ معاناتيا والمآزق
ك ّل سموكات اإلقصاء ،والتّيميش ،التي ّ
مرت بيا.
التي ّ

اإلبداعية (المّغة والكتابة) ،وانتقمت من البوح إلى الكشف
 /3استغمّت المرأة الجزائرّية الوسائل
ّ
األنثوي والمّغة
الغياب إلى الحضور .فقد ساىم الوعي
الصمت إلى الكتابة ،ومن ّ
ّ
ومن مرحمة ّ
(اليوية
اإلبداعية والميل إلى االنفتاح ،والتّجريب ،واالختالف ،إلى طرح قضايا مسكوت عنيا مثل
ّ
ّ
الفردية.)...
الزوجي ،والعنف ،وقمع الحرّيات
واالنتماء ،والتّسمّط ّ
ّ

اتية ،وىي في رحمة البحث
 /4عرفت الكتابة ّ
السيرة ال ّذ ّ
الرواية و ّ
النسائّية ظاىرة التّماىي بين ّ
األنثوية
تكبل اإلرادة والمبادرة
عن الخالص من القيود
ّ
االجتماعية ،وسمطة التّقاليد ،التي ّ
ّ

الجماعي لممرأة.
الفردي و
اخمي
وذلك قصد رصد التّاريخ ّ
ّ
ّ
الد ّ

سائية الجزائرّية
 /5ش ّكل سؤال
الرواية ّ
الن ّ
ّ
اليوية واالنتماء ىاجسا لعالقة ال ّذات باآلخر في ّ

اليوية واالنتماء بحضور اآلخر المييمن ،أو البحث عن آخر مجيول
حيث يرتبط حضور سؤال
ّ
ىوية ال ّذات .فاستطاعت رواية (شطحات أنثى) لــ :عيون ليمى ،ورواية (سأقذف نفسي
ّ
يحدد ّ

المتعدد
أمامك) لـ :ديهية لويز ،الكشف عن العالقة المتوتّرة بين المرأة كذات منتجة لمفعل ،واآلخر
ّ
المييمن عمى الفضاء الحكائي.
 /6اشتغمت رواية (شطحات أنثى) لــ :عيون ليمى عمى معاناة األنثى من االضطياد بدءا

من العنوان إلى المتن ،في حين وقفت رواية (سأقذف نفسي أمامك) لـ :ديهية لويز في متنيا
الزوج ،سمطة التّقاليد
عمى محطّات ،حاولت من خالليا تقويض الواقع :سمطة األب ،سمطة ّ
السياسة.
وسمطة ّ
تمثّل الكتابة الوسيمة التي تقتحم بيا آمال بطمة رواية (شطحات أنثى) ،ومريم بطمة رواية
(سأقذف نفسي أمامك) عالميما اإلبداعي ،ويسائال بالكتابة الحياة في مساحاتيا المغمقة
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تتشبث بزوايا
حية
ّ
الرىيب لذاكرة ّ
عن الورطة الغريبة التي أوقعيما فييا القدر ،عبر ّ
السيالن ّ

الرجل أيضاً ،وىما ذاتان
وكأنيما خمقتا لأللم فقط ،وال
مظممةّ ،
ّ
يخص األمر المرأة في ذاتيا ،بل ّ
الضوء
اقتربتا من سؤال الوعي الثّقافي ،وعالقة ال ّذات باآلخر عبر طرح أحداث مؤثّرة ،تسمّط ّ

عمى قير المرأة.

أن لغتيا مسترسمة قريبة من الواقع ،تغيب
سجمنا في رواية (شطحات أنثى) لــ :عيون ليمى ّ

النسيج
فييا الحيمة
بداعية ،وقوة التّعابير التي تجعل من ّ
األدبية التي تتّصف بيا أغمب األقالم اإل ّ
ّ
فنية تخرجو من تمك المفاىيم الجاىزة.
النصي يغرق في اإلغراء البالغي ،الذي يمبس ّ
ّ
النص تحفة ّ

نسميو في أدبنا
ائي ّ
 /7وسم المزج بين ما ىو سردي ،وما ىو تاريخي الّنص ّ
النسائي وىو ما ّ
الرو ّ
المعاصر بتداخل األجناس ،واليدف من ىذا التّداخل ىو تطوير اإلبداع األدبي الجزائري
اإلبداعية
النسائي في خصوصو ،وىذا التّداخل ال يقمّل من شأن الكتابة
في عمومو و ّ
ّ
واّنما ىو قانون طبيعي يفرضو فعل التّجديد في اإلبداع من زمن إلى آخر.

 /8تتّسم رواية (سأقذف نفسي أمامك) لـ :ديهية لويز بـتصوير عالقتين متوتّرتين متوازّيتين األولى

(المؤسسة)
بالسمطة
ىي عالقة مريم بأبييا ،والثّ ّ
ّ
انية ىي عالقة أبناء منطقة القبائل (األمازيغ) ّ

ىوية (األب المرّبي والمعتدي)
فمريم تعيش بين
اليوية (األب سميمان جودي الغائب) والالّ ّ
ّ
الرسمي لمجزائر).
يغية في الواقع) وال ّ
وية (أماز ّ
في حين األمازيغ يعيشون بي ّ
ىوية (في التّاريخ ّ

يغية واآلخر
طرحت ديهية لويز صراعا ّ
حادا بين البنت واألب ،وبين ال ّذات األماز ّ

مجرد من الجانب اإلنساني الذي كان ينبغي أن يسود األسرة والمجتمع
ّ
المؤسسة ،في قالب مؤثّر ّ

كك ّل.

متعددة لم ّذات واآلخر
لتقدم لنا رؤية
ّ
ائية بين الواقع االجتماعي والتّاريخّ ،
الرو ّ
جمعت ّ

ثنائية الموت والحياة ،فالموت
بين االنتماء والغرابة ،والقير والتّسمّط ،وفق رؤية
تجسد لنا ّ
ّ
وجودية ّ

بأن الموت ىو آخر لحظة يعيشيا اإلنسان
يستحيل تجريبو ،وىنا نستحضر فكرة هيدجر القائمة ّ
وال يعيشيا أحد بدال عنو.
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اليوية
بالسرد ،لمكشف عن حقيقة
الخطي
الرسمي
ّ
ّ
كسرت ديهية لويز ىيمنة التّاريخ ّ
ّ
لثنائية
المضادة لمتّاريخ ،وىي المّحظة التي تؤ ّسس لقراءة مغايرة
وتوسمت بالقراءة
الجزائرّية المبتورة،
ّ
ّ
ّ
القمعية واعادة بناء ال ّذات.
السمطة
ّ
الصراع ّ
ال ّذات واآلخر ،داخل ّ
ضد ّ
جدلية ّ

تقنية
تميزت بـاستخدام ّ
الرايس) لـ :هاجر قويدري لغة الييمنة واالستعالء ،حيث ّ
 /9تجاوزت رواية ( ّ
دية في الحوار والمواجية التي حدثت بين ال ّذات
تعدد األصوات التي تفسح المجال لممارسة التّ ّ
ّ
عد ّ

المتعددة
الرؤى
ّ
الرواية ،وىو ما ساىم في تعزيز ثقافة االنفتاح ،حين استخدمت ّ
واآلخر في ّ

الراوي العميم.
في تقديم ال ّذات واآلخر ،وغ ّياب البطل بالمعنى التّقميدي ،واختفاء صوت ّ

تعدديا تخمّص من التّسمّط الفكري
رسمت الكاتبة صورة أخرى لم ّذات واآلخر ،أنمت ا
فكر ّ
اإلنسانية
وعبرت عن روح المغامرة والكشف عن العوالم
ّ
الذي كان يحصر ال ّذات منذ األزلّ .

المتنوعة ،بفسح المجال الستجالء ال ّذات وتواصميا مع اآلخر حينا ،ونفورىا منو حينا آخر.
ّ

السردي
الرواية الفرصة لتاريخ غابر بالظّيور ،وأن يش ّكل بؤرة مركزّية في فضائيا ّ
أتاحت ّ

شخصية
كما أتاحت الفرصة لممتمقي ألن يعود إلى تاريخ العيد العثماني ،ويكشف عن بطوالت
ّ
الزمن.
يخية التي كان ليا وزنيا في ذلك ّ
خصية التّار ّ
الرايس حميدو ،ال ّش ّ
ّ

إشكالية ال ّذات واآلخر
لم تكن رواية هاجر قويدري أسيرة مقوالت جاىزة حول
ّ

سائية المعاصرة مرتبطة بعالقة ال ّذات (األنثى) باآلخر
النصوص ّ
التي كانت في العديد من ّ
الن ّ

(ال ّذكر) بل تجاوزتيا إلى عالقة ال ّذات  /الوطن بالتّاريخ ،وما مدى انفتاح ال ّذات عمى الثّقافات
المخالفة ليا.
(الرايس حميدو) ،واآلخر الغربي
ائية إلى ّ
الرو ّ
مد الجسور بين ال ّذات العر ّبية ّ
عمدت ّ

(بفاريتو  ،وسنتياغو) ،من خالل مشاىد حواريّ ة تبرز عالقة التّوافق والتّواصل

بين الحضارتين ،بعيدا عن النّمطيّ ة التي تختزل العربي في (شرق متخمّف) ،واألجنبي

متقد م).
في (غرب ّ
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السبعة وجودىم
ائية ،من خالل تأكيدىا ديموقر ّ
الرو ّ
والحظنا ّ
الرواة ّ
اطية ّ
السرد ،بمنحيا ّ
حياد ّ

الرايس حميدو ،ليصبح القارئ مكان
الروائي ،مع ترك ّ
الفعمي في ّ
النياية مفتوحة بعد مقتل ّ
النص ّ
الخاصة.
النياية التي تناسب قراءتو ،وفق رؤيتو
الرواةّ ،
يحدد ّ
ّ
ّ

نصوصين ضمن جانبين :جانب األنثى مسموبة اإلرادة
ائيات األنثى في
الرو ّ
ّ
 /10مثّمت ىذه ّ
الفردية
مؤسسة ،قمع الحرّيات
ّ
يحكميا قانون األب ،وقانون التّقاليد (نسق األب ،نسق ممثّل ال ّ

المعوقات وصنعت
وتحدت ك ّل
الزوج) ،وجانب المرأة الجريئة التي تجاوزت ك ّل القيود،
ّ
تسمّط ّ
ّ
تمرد الفتاة عمى المجتمع).
تمرد األم عمى األعرافّ ،
تاريخيا ( ّ

عولت عمييا الكاتبات الثّالث
لتكون الكتابة في نياية المطاف ىي الجرأة األكبر التي ّ

تجرد المرأة من أنوثتيا وذاتيا؛ عمدت عيون ليمى إلى الكتابة لتحرير
في التّمرد عمى ّ
السمطة التي ّ
قمعية التي مارسيا عمييا والدىا ،وعمدت ديهية لويز إلى الكتابة
آمال من قبضة تمك العالقة ال ّ

بتقنية
يغية من الخطاب
المؤسساتي ،في حين عمدت هاجر قويدري إلى الكتابة ّ
لتحرر ال ّذات األماز ّ
ّ
ّ
ثنائية
النسائي كقيمة
ّ
النسوي إلى البحث في اإلبداع ّ
تعدد األصوات لتتجاوز اليامش ّ
جمالية يطرح ّ
ّ

ال ّذات واآلخر والماضي والحاضر ،باستدعائيا التّاريخ العثماني ليكون استعارة رمزّية لذاكرة

الميمش.
مسيجة بحدود
كانت ّ
ّ

الروايات
بناء عمى ما ّ
أن أىم ّ
تقدم يمكن أن نخمص إلى ّ
النقاط التي تناولتيا متون ىذه ّ

األبوية
بالسمطة
حول موضوع ال ّذات واآلخر ،ال تخرج عن االشتغال عمى ال ّذات
ّ
ّ
األنثوية وعالقتيا ّ
ِ
ائيات بموضوع
المسيطرة ،في إطار واقعي مرتبط ّ
الرو ّ
بالزمن الحاضر .في حين انتقمت بعض ّ
الرجل إلى البحث في ال ّذات الجزائرّية وعالقتيا
ال ّذات واآلخر من األنا
ّ
األنثوية وعالقتيا باآلخر ّ
يخية ،عبر الغوص في دىاليز التّاريخ الجزائري.
ّ
بالمحددات التّار ّ
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قائمة المصادر
اجع
ر
والم
قائمة المصادر والمراجع

ينية:
المصادر ّ
الد ّ
)1
)2

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

الكتاب المقدس (العيد الجديد) ،سفر رسالة القديس بطرس األول اإلصحاح العاشر

منشورات دار المشرق ،بيروت ،ط.1988 ،14
الروايات:
المدونة ّ /
)1

أحالم مستغانمي ،عابر سرير ،منشورات أحالم مستغانمي ،بيروت ،لبنان ،ط.2003 ،2

)2

أسيا جبار ،بوابة الذكريات ،تر :محمد يحياتن ،سمسمة الفسيفساء ،سيديا( ،د.ط).2007 ،

)3

إنعام بيوض ،السمك ال يبالي ،منشورات االختالف ،الجزائر ،ط.2004 ،1

)4

جميمة مراني ،تاج الخطيئة ،دار ميم لمنشر ،الجزائر ،ط.2015 ،1

)5
)6

//

 ،تفّاح الجن ،دار المثقف لمنشر والتوزيع ،باتنة ،الجزائر ،ط.2016 ،1

دييية لويز ،سأقذف نفسي أمامك ،منشورات االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف ،بيروت
ط.2013 ،1

)7

زىور ونيسي ،من يوميات مدرسة حرة ،المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية ،الجزائر( ،د.ط)
.2007

)8

سامية بن دريس ،رائحة الذئب ،دار ميم لمنشر ،الجزائر ،ط.2015 ،1

)9

صالحة العراجي ،ما لم تقمو التينة اليرمة ،دار ميم لمنشر ،الجزائر ،ط.2015 ،1

 )11عائشة بنور ،اعترافات امرأة ،منشورات الحفارة ،الجزائر ،ط.2007 ،2
)11

فتيحة أحمد بوروينة ،اليجالة ،دار القصبة لمنشر ،الجزائر( ،د.ط).2009 ،

 )12ففيمة الفاروق ،تاء الخجل ،منشورات رياض الريس لمكتب النشر ،بيروت ،ط.2003 ،1
)13

ليمى عيون ،شطحات أنثى ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان ،ط.2016 ،1

 )14ىاجر قويدري ،نورس باشا ،دار طوى لمنشر واإلعالم ،بيروت ،ط.2012 ،1
)15

//
.2015

الرايس ،منشورات االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف ،بيروت ،ط1
ّ ،
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المراجع:
بالعربية:
ّ
)1

أحمد سيد محمد ،المرأة في أدب العقّاد ،نشر البعث ،قسنطينة ،الجزائر( ،د.ط)( ،د.س).

)2

الدار البيفاء ،المغرب ،ط1
السرد) ،دار الثقافةّ ،
أحمد فرشوخ ،حياة ّ
النص (دراسة في ّ

)3

أحمد اليابوري ،دينامية النص الروائي ،اتحاد كتاب المغرب ،المغرب ،ط.1993 ،1

)4

األخفر بن السايح ،سرد الجسد وغواية المّغة (قراءة في حركة الجسد األنثوي وتجربة

.2004

المعنى) ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،إربد ،األردن ،ط.2011 ،1
)5

//

وآليات البناء) ،دار
السرد ّ
 ،سرد المرأة وفعل الكتابة (دراسة ن ّ
قدية في ّ

التّنوير ،الجزائر( ،د.ط).2012 ،
)6

المطبعية ،الجزائر( ،د.ط).1988 ،
الوطنية لمفنون
أمين قاسم ،تحرير المرأة ،المؤسسة
ّ
ّ

)7

الطميعية
أنطوان سيف ،وعي ال ّذات وصدمة اآلخر في مقوالت العقل الفمسفي العربي ،دار
ّ

)8

المتخيل الذكوري في صناعة األنثى) ،مركز اإلنماء
إبراىيم محمود ،األنثى الميدورة (لعبة
ّ

)9

بسام قطوس ،سيمياء العنوان ،و ازرة الثقافة ،عمان ،األردن ،ط.2001 ،1

)11

بشير تاوريريت ،الحقيقة الشعرية (عمى فوء المناىج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية

بيروت ،ط.2001 ،1

الحفاري ،حمب ،سوريا ،ط.2009 ،1

دراسة في األصول والمفاىيم) ،عمم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،إربد ،األردن ،ط1
.2010
)11
الناقدات المصرّيات) ،دار اليازوري
النسوي (في خطابات ّ
بعمي حفناوي ،بانوراما النقد ّ

)12

العممية لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن( ،د.ط).2015 ،
ّ
//

العممية
الرواية العر ّبية المعاصرة) ،دار اليازوري
ّ
 ،تمثّالت الممنوع والمقموع (في ّ

لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن( ،د.ط).2015 ،
ّ
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)13
النشر
بوجمعة بوشوشة ،التجريب وارتحاالت السرد الروائي المغاربي ،المغاربية لمطباعة و ّ

والتوزيع واإلشيار ،تونس ،ط.2003 ،1

)14

//

الخصوصية) ،دار
سائية المغر ّبية (أسئمة اإلبداع ومالمح
الرواية ّ
ّ
الن ّ
ّ ،

//

التونسية ،المغار ّبية لمطباعة واالشيار ،تونس ،ط1
سائية
 ،الرواية ّ
ّ
الن ّ

الكتابات ،تونس ،ط.1999 ،1
)15

.2009

)16
المرجعيات) ،مركز
اتية في األدب العربي(بحث في
ّ
السيرة ال ّذ ّ
جميمة طريطر ،مقومات ّ

النشر الجامعي ،تونس( ،د.ط).2004 ،

 )17حاتم الورفمي ،بول ريكور...اليوية والسرد ،تقـ :أحمد عبد الحميم عطية ،دار التنوير
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت( ،د.ط).2009 ،
 )18أبو حامد الغزالي ،التبر المسبوك في نصيحة المموك ،مكتبة الكمّيات األزىرّية( ،د.ب)
(د.ط)( ،د.ت).

)19
النسوي ،عالم الكتب الحديث ،إربد ،األردن
السردي ّ
حسين المناصرة ،قراءات في المنظور ّ

ط.2013 ،1

النقد
الرواية
 )21عبد الحكيم باقيس ،العنونة
اليمنية – عالمات في ّ
ّ
وتحوالت الخطاب في ّ
ّ
)21

النادي األدبي الثّقافي ،جدة ،السعودية ،مجـ( ،17 :د.ط).2009 ،
جّ ،68

عبد الحميم أبو شقة ،تحرير المرأة في عصر الرسالة ،ج ،1دار القمم ،الكويت( ،د.ط)

.1990
)22
العالمية لمكتاب ،بيروت
الدار
حميد الحميداني ،كتابة المرأة من المونولوج إلى الحوارّ ،
ّ

ط.1993 ،1

المفسرين ،شبكة المغويات العر ّبية
 )23حنان التميمي ،مفيوم المرأة بين نص التّنزيل وتأويل
ّ
(د.ب)( ،د.ط).2009 ،

)24

خديجة حامي ،مواجية األنساق في روايات ففيمة الفاروق ،منشورات مخبر تحميل
الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي زوز ،الجزائر( ،د.ط).2016 ،
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 )25خناثة بنونة ،الرواية العر ّبية واقع وآفاق ،دار ابن رشد ،بيروت( ،د.ط).1981 ،

 )26عبد الرحمن ابن خمدون ،شقاء السائل لتيذيب المسائل ،نشـ وتعـ :أغناطيوس عبده خميفة
الكاثوليكية ،بيروت( ،د.ط)( ،د.ت).
اليسوعي ،المطبعة
ّ

)27
النص القصصي ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،ط.2006 ،1
الراوي و ّ
الرحمن الكرديّ ،
عبد ّ

)28
خصية) ،دار
عبد
السرد ّ
النسوي العربي (من حبكة الحدث إلى حبكة ال ّش ّ
الرحيم وىابيّ ،
ّ

كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع ،عمان ،ط1437 ،1ه – 2016م.

)29

ابن رشد ،الفروري في السياسة (مختصر السياسة ألفالطون) ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،ط.1997 ،1

النشر والتوزيع المدارس ،الدار البيفاء
 )31رشيدة بنمسعود،
النسائي ،شركة ّ
السرد ّ
ّ
جمالية ّ
ط.2006 ،1

)31

 ،المرأة والكتابة ،منشورات إفريقيا الشرق ،الدار البيفاء ،المغرب( ،د.ط)

//
.1994

)32

رفيف صيداوي ،الكتابة وخطاب الذات (حوارات مع روائيات عربيات) ،المركز الثقافي
العربي ،بيروت ،لبنان ،الدار البيفاء ،المغرب ،ط.2005 ،1

)33
لمدكتور ال ّشيخ سمطان بن محمد القاسمي
ريم العساوي ،انعكاسات المرآة في سرد ال ّذات ّ

– دراسة ،مطبعة فن الطباعة ،تونس ،ط.2011 ،1
)34
اتية إلى التّخييل ال ّذاتي ،مكتبة دار األمان ،مطبعة
زىور كرام ،ذات المؤلّف من السيرة ال ّذ ّ

)35

األمنية ،الرباط( ،د.ط).2013 ،
ّ
//

النشر والتوزيع
النسائي العربي (مقاربة في المفيوم والخطاب) ،شركة ّ
السرد ّ
ّ ،

المدارس ،الدار البيفاء ،ط.2004 ،1

)36
الرواية العربية والتّنوير (قراءة في نماذج مختارة) ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان
زّياد صالحّ ،

ط.2012 ،1

نسائية (المرأة/المجتمع /الوعي الجديد)( ،د.ن) ،الجزائر( ،د.ط)
 )37زينب األعوج ،دفاتر
ّ
.1993
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)38
السرد العربي)
خيمية (بحث في بعض األنساق ّ
الد ّ
ردية إلى التّ ّ
الس ّ
سعيد ّ
اللية في ّ
جبار ،من ّ

الرباط ،منشورات االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف ،بيروت ط.2013 ،1
دار األمانّ ،

قافية
الوفعية
 )39عبد ال ّسالم خمفي ،المّغة األم وسمطة المأساة (مبحث في
المغوية والثّ ّ
ّ
ّ
في المغرب) ،مطابع إمبلاير ،الرباط ،المغرب( ،د.ط).2000 ،

)41
سوية العر ّبية) ،دار
في
اءات
ر
(ق
اية
و
الر
لبيجة
المجد
أة
ر
الم
جار،
الن
سميم
الرواية ّ
ّ
الن ّ
ّ
ّ

ففاءات لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2014 ،1

)41

سمية بيدوح ،فمسفة الجسد ،دار التنوير لمطباعة والنشر ،تونس( ،د.ط).2009 ،

 )42سمير روحي الفيصل ،الرواية العر ّبية البناء والرؤيا ،منشورات اتحاد الكتاب ،دمشق ،سوريا
(د.ط).2003 ،

الروائي (دراسة نقدية)
 )43سناء بوختاش،
ّ
تجميات الففاء الزمكاني ودالالتو في الخطاب ّ
دار المثقف لمنشر والتوزيع ،باتنة ،الجزائر ،دار المعتز لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن

ط.2017 ،1
األردنية في العقد األول
سوية
 )44سيى خالد العبد الالت،
الرواية ّ
ّ
الن ّ
ّ
شخصية المرأة (في ّ
من القرن الواحد والعشرين) ،دار ففاءات لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2017 ،1

نفسية  ،-دار الصفاى ،عمان ،األردن
 )45سوسن شاكر مجيد ،العنف والطفولة – دراسة
ّ
(د.ط).2008 ،

)46
السرد العربي) ،دار األمان ،الرباط
شرف الدين مجدولين ،الفتنة واآلخر (أنساق الغيرّية في ّ

الدار العر ّبية لمعموم ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط.2012 1
منشورات االختالف ،الجزائرّ ،

النيوض في الفكر االسالمي
 )47شفيعة صديق ،المشروع الفردي باستحفار اآلخر
(إشكالية ّ
ّ
المعاصر( ،)3دار قرطبة لمنشر والتوزيع ،ط.2006/1427 ،1

)48
ردية" ،المركز الثقافي العربي ،الدار
الس ّ
صالح صالح ،سرد األخر "األنا واآلخر عبر المّغة ّ

البيفاء ،بيروت ،ط.2003 ،1

)49
لمنشر ،لونجمان ،القاىر ،ط1
ياسية ،الشركة المصرية
العالمية ّ
ّ
الس ّ
الرواية ّ
طو واديّ ،

.2003
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السورّية لمكتاب ،دمشق
 )51عبيدي ميدي،
ثالثية ّ
جماليات المكان في ّ
ّ
حنا مينة ،الييئة العامة ّ
سوريا( ،د.ط).2011 ،

)51
النالوتي ،ممتقى الروائيين العرب األول في تونس ،دار الحوار ،سوريا ،ط1
عروسية ّ
ّ

.1997

)52

عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ،سمسمة عالم المعرفة ،المجمس
الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ،الكويت( ،د.ط).1998 ،

)53
لمنشر ،الدار البيفاء ،ط.2002 ،1
عزيز لزرق ،العولمة ونفي المدينة ،دار توبقال ّ

)54
سوية العر ّبية (مساءلة األنساق وتقويض المركزّية) ،دار كنوز
عصام واصل ،الرواية ّ
الن ّ

لمنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2018 ،1
المعرفة ّ

)55
لمنشر والتّوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط1
عفيف فراج ،المرأة بين الفكر واإلبداع ،دار اآلداب ّ

.2009

)56
العالمية)
الرواية
ّ
(الرىان عمى منجزات ّ
الرواية المغاربية ّ
عمري بنو ىاشم ،التجريب في ّ

األمنية ،الرباط( ،د.ط)( ،د.ت).
منشورات دار األمان ،مطبعة
ّ

)57
قافية) ،شركة دار األكاديميون
فارس توفيق البيل ،الرواية الخميجية (قراءة في األنساق الثّ ّ

لمنشر والتّوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2016 ،1
ّ

)58
قافية) ،منشورات دار
فاطمة كدو ،الخطاب ّ
النسائي ولغة االختالف (مقاربة لؤلنساق الثّ ّ

األمان ،الرباط( ،د.ط)( ،د.س).

)59
بنيوية في األدب العربي) ،دار الطميعة لمطّباعة
عبد الفتّاح كيميطو ،األدب والغرابة (دراسة ّ

لمناشرين المتحدين ،بيروت ،ط.1982 ،1
النشر ،ال ّشركة المغر ّبية ّ
وّ

)61
النص والجسد والتّأويل ،إفريقيا ال ّشرق ،المغرب( ،د.ط).2003 ،
فريد ّ
الزاىيّ ،

)61
دراج ،الرواية وتأويل التّاريخ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيفاء ،المغرب ،ط1
فيصل ّ

.2004

إشكالية التّمقي
 )62قادة عقاق ،داللة المدينة في الخطاب ال ّشعري العربي المعاصر (دراسة في
ّ
الجمالي لممكان) ،منشورات اتحاد الكتّاب العرب ،دمشق( ،د.ط).2001،
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)63

عبد القادر رحيم ،عمم العنونة ،دار التكوين ،دمشق ،سوريا ،ط.2010 ،1

)64
النص (بحث في شرط تذوق المحكي) ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع
لحسن أحمامة ،قراءة ّ

المغرب( ،د.ط)( ،د.ت).

ائية عر ّبية) ،سمسمة عالم المعرفة ،الكويت
 )65ماجدة حمود،
إشكالية األنا واآلخر (نماذج رو ّ
ّ
(د .ب)( ،د.ط).2013 ،

)66
ثقافية) – مسائل
مازن مرسول محمد ،حفرّيات في الجسد المقموع (مقاربة سوسيولوجية ّ

فمسفية ،دار األمان ،الرباط ،منشورات االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف ،بيروت
ّ
ط.2015 ،1

 )67مجموعة من الباحثين األكاديميين ،تمثالت األنا واآلخر ،تنـ :حسن ازريزي وأحمد توبة
المحمدية( ،د.ط)( ،د.ت).
اإلنسانية
مختبر ترجمة – أدب مقارن ،كمية اآلداب والعموم
ّ
ّ
 )68مجموعة مؤلفين ،الفمسفة والنسوية ،منشورات ففاف ،بيروت ،لبنان ،ط.2013 ،1

)69
النسوية (في ففح ((االزدراء األنثوي)) ونقفو
مجموعة من األكاديميين العرب ،الفمسفة و ّ
و((التّمركز ال ّذكوري)) ونقده) ،إشـر وتحـ :عمي عبود المحمداوي ،دار األمان ،الرباط

الرابطة العر ّبية األكاديمية لمفمسفة ،منشورات االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف
بيروت ،لبنان ،ط.2013 ،1

)71
النقد ...والمستقبل)
السؤال عن
اليوية (في التأسيس ...و ّ
ّ
مجموعة من األكاديميينّ ،
إشـر وتنقـ :البشير ربوح ،كممة لمنشر والتوزيع ،تونس ،دار األمان ،الرباط ،منشورات

االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف ،بيروت ،ط.2016 ،1

 )71مجموعة من الباحثين األكادميين ،من الكينونة إلى األثر (ىايدغر في مناظرة عصره)
إشر وتقـ :إسماعيل مينانة ،ابن النديم لمنشر والتوزيع ،وىران ،الجزائر ،دار الروافد الثقافية
ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط.2013 ،1

شخصية المرأة في التّراث العربي (مجمع األمثال لمميداني أنموذجا)
 )72محمد أحمد يحيى،
ّ
السيد قطب ،دار كنوز المعرفة لمنشر التوزيع ،عمان ،ط.2015 ،1
تق ــ :سيد محمد ّ

)73
السرد الروائي (قراءة في  40رواية – معالم نقدية) ،دار األمان
محمد برادة ،ال ّذات في ّ

الرباط ،منشورات االختالف ،الجزائر ،منشورات ففاف ،بيروت ،ط.2014 ،1
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)74

محمد الخبو ،الخطاب القصصي في الرواية المعاصرة ( ،)1986 – 1976دار صامد
تونس ،ط.2003 ،1

)75
السرد ،رؤية لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط.2013 ،1
محمد ّ
الداىي ،صورة األنا واآلخر في ّ

)76
النسوية (التمقي ،الخطاب والتّمثالت) ،المركز الوطني لمبحث
محمد داود وآخرون ،الكتابة ّ

االجتماعية والثقافية ،منشورات  ،CRASCوىران( ،د.ط).2010 ،
في األنثروبولوجيا
ّ

تكاممية ،المركز الثقافي العربي( ،د .ب) ،ط1
 )77محمد سبيال ،اإليديولوجيا نحو نظرة
ّ
.1992

)78
السياسة والواقع)
الزين ،ال ّذات واآلخر
محمد شوقي ّ
(تأمالت معاصرة في العقل و ّ
ّ

– مقاربات فكرّية ،منشورات ففاف ،بيروت ،لبنان ،منشورات االختالف ،الجزائر ،دار

األمان ،الرباط ،ط.2012 ،1
)79

العممانية
محمد عطوان ،صورة اآلخر في الفكر السياسي العربي المعاصر (االستشراق –
ّ

)81

محمد عماد الدين إسماعيل ،األطفال مرأة المجتمع ،سمسمة عالم المعرفة ،الكويت( ،د.ط)

– اإليديولوجيا – االستعمار) دراسات ،دار الرافدين ،بيروت ،لبنان ،ط.2017 ،1
.1986

األدبية الحديثة (دراسة ومعجم إنجميزي  -عربي) ،الشركة
 )81محمد عناني ،المصطمحات
ّ
العالمية لمنشر ،لونجمان ،شركة أبو اليول لمنشر ،القاىرة ،اإلسكندرّية ،ط3
المصرية
ّ

.2003

 )82عبد اهلل محمد الغذامي ،الخطيئة والتكفير(من البنيوية إلى التشريحية ،نظرية وتطبيق)
المركز الثقافي العربي ،الدار البيفاء ،المغرب ،ط.2006 ،6
)83

//

 ،المرأة والمّغة –  – 2ثقافة الوىم ((مقاربات حول المرأة والجسد

والمّغة)) ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،الدار البيفاء ،المغرب ،ط.1996 ،1
)84

//

 ،المرأة والمّغة –  – 2ثقافة الوىم ((مقاربات حول المرأة والجسد

والمّغة)) ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،الدار البيفاء ،المغرب ،ط ،2ط3
.2006
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)85

//

الدار البيفاء ،بيروت ،ط.2000 1
النقد الثّقافي ،المركز الثّقافيّ ،
ّ ،

تخيمية التّشكيل ال ّذاتي) ،البوكيمي لمطباعة والنشر
 )86محمد الكاس ،ال ّذات والرواية (قراءة في
ّ
القنطيرة ،المغرب ،ط.2013 ،1

)87
السرد ،الييئة العامة لقصور الثّقافة ،القاىرة( ،د.ط).2001 ،
محمد عبد المطمب ،بالغة ّ

)88
النسائي العربي ،دار األمان
الخطاب
في
ة
خصي
ش
ال
و
الحكاية
بناء
معتصم،
محمد
ّ
الروائي ّ
ّ
ّ

)89

األمنية ،الرباط ،ط.2007 ،1
النشر والتوزيع ،مطبعة
لمطّباعة و ّ
ّ

النجاح الجديدة ،الدار البيفاء ،ط1
السرد ،دار الثّقافة ،مطبعة ّ
 ،المرأة و ّ

//

.2004
)91

محمد عبد المقصود ،المرأة في جميع األديان والعصور ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،ط1
.1983

 )91محمد نجيب التالوي ،ال ّذات والميماز "دراسة التّقاطب في المواجية الحفارّية" ،الييئة
المصرّية العامة لمكتاب ،مصر( ،د.ط).1998 ،

 )92محمد نجيب العمامي ،الراوي في السرد العربي المعاصر (رواية الثمانينات في تونس)
دار محمد الحامي ،سوسة ،تونس ،ط.2001 ،1
المتخيل (صورة
 )93محمد نور الدين أفاية ،الغرب
ّ

اآلخر في الفكر العربي اإلسالمي

الوسيط) ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط.2000 ،1

)94

//

اليوية واالختالف (في المرأة ،الكتابة واليامش) ،إفريقيا الشرق
،
ّ

الدار البيفاء( ،د.ب) ،ط.1988 ،1
)95

محمد يحياتن ،مفيوم التمرد عند ألبير كامو وموقفو من ثورة الجزائر التحريرية ،ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط.1984 ،1

)96
اسية في فمسفة ابن سينا ،المعيد العممي
احية
محمد يوسف موسىّ ،
السي ّ
االجتماعية و ّ
ّ
الن ّ

قية ،القاىرة( ،د.ط).1952 ،
لآلثار ال ّشر ّ

القبية لمنشر والتوزيع ،الجزائر( ،د.ط)
السردي ،دار
 )97مخموف عامر،
اليوية و ّ
ّ
ّ
النص ّ
.2016
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)98

البوليفونية في الرواية العر ّبية ودراسات أخرى ،و ازرة الثقافة ،عمان
مريم جبر فريحات،
ّ

)99

مصمح النجار وآخرون ،الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية ،األىمية ،األردن

األردن( ،د.ط).2013 ،

طـ.2008 ،1
)111

عبد الممك مرتاض ،نظرية القراءة (تأسيس لمنظرية العامة لمقراءة األدبية) ،دار الغرب

وىران ،ط.2003 ،1
)111
)112

انية وفاتحة المتعة ،المركز الثّقافي العربي ،بيروت ،ط.1988 ،1
منذر عياشي ،الكتابة الثّ ّ

عبد المنعم زكريا القافي ،البنية السردية في الرواية (دراسة في ثالثية خيري شمبي)

تقـ :أحمد إبراىيم اليوارى ،عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،القاىرة( ،ط)1
.2009
)113

ميجان رويمي وسعد اليازجي ،دليل الناقد األدبي (إفاءة ألكثر من سبعين تيا ار ومصطمحا

نقديا معاصرا) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيفاء ،المغرب ،ط.2002 ،3
)114

سوية العر ّبية) ،األىالي لمطباعة
نازك األعرجي ،صوت األنثى (دراسات في الكتابة ّ
الن ّ

)115

النسوي العربي الجزائري  -دراسة في بنية
النص ال ّشعري ّ
ناصر معماشّ ،

)116

نصر حامد أبو زيد ،دوائر الخوف (قراءة في خطاب المرأة) ،المركز الثّقافي العربي ،الدار

والنشر والتوزيع ،سوريا ،ط.1997 ،1

النشر والتوزيع ،العممة ،سطيف( ،د.ط)( ،د.ت).
الخطاب  -نقد ،دار آذار لمطباعة و ّ

البيفاء ،بيروت ،ط.1999 ،1
)117

نصر حامد أبو زيد ،الخطاب والتّأويل ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار البيفاء

ط.2000 ،1
)118

اليوية ورىانات الحداثة في عصر العولمة ،منشورات
نصر الدين بن غنيسة ،عن أزمة
ّ

)119

نزيو أبو نفال ،تمرد األنثى (في رواية المرأة العربية وببموغرافيا الرواية النسوية العربية)

االختالف ،الجزائر ،ط.2014 ،1

المؤسسة العربية لمدراسة والنشر ،بيروت ،ط.2004 ،1
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)111

نوال السعداوي ،عن المرأة ،دار المستقبل العربي ،القاىرة ،ط.1988 ،1

)111

//

)112

 ،كسر الحدود ،مكتبة مدبولي ،القاىرة( ،د.ط).2004 ،
النشر ،بيروت ،ط.1972 ،2
 ،المرأة والجنس،
المؤسسة العر ّبية ّ
لمدراسات و ّ
ّ

//

)113

سائية أنموذجا – (دراسة
الرواية ّ
عبد ّ
الن ّ
النور إدريس ،التّمثّالت الثّ ّ
قافية لمجسد األنثوي – ّ

)114

النوع االجتماعي (الجندر) تمثّالت الجسد األنثوي
النسائي و ّ
النقد األدبي ّ
ّ ،

نقدية) ،منشورات دفاتر االختالف ،مكناس ،المغرب ،ط.2015 ،1
ّ
//

سائية ،سمسمة دفاتر االختالف ،المغرب ،ط.2011 ،1
في الكتابة ّ
الن ّ

)115

األدبية) ،دار شيريار
الرواية (دراسات في الكتابة
ّ
نور الدين صدوق ،رواية ال ّذاكرة وذاكرة ّ

)116

القصة العر ّبية الحديثة والغرب ،اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،ط1
عبد اهلل أبو ىيف،
ّ

)117

األنثوية) ،منشورات
السرد (قراءة في القصة والرواية
ّ
وجدان الصائغ ،شيرزاد وغواية ّ

)118

الديكولونيالية) ،دار ميم
الكولونيالية و
وحيد بن بوعزيز ،جدل الثّقافة (مقاالت في اآلخرّية و
ّ
ّ

)119

الرباط ،ط.2009 ،1
وفاء مميح  ،أنا األنثى ،أنا المبدعة ،منشو ار دار األمانّ ،

الرافدين لمطباعة وال ّنشر والتوزيع ،البصرة ،العراق ،ط.2017 ،1
دار ّ
.1994

الدار العر ّبية لمعموم ناشرون ،بيروت ،لبنان ،ط.2008 ،1
االختالف ،الجزائرّ ،

لمنشر ،الجزائر ،ط.2018 ،1
)121

تطبيقية) ،دار محمد عمي الحامي ،تونس( ،د.ط)
السرد (دراسات
ّ
الرقيق ،في ّ
عبد الوىاب ّ

)121

النشر والتوزيع
ائية المغربية) ،شركة ّ
الرو ّ
ىشام العموي ،الجسد والمعنى (قراءات في ّ
السيرة ّ

)122

ياسين النصير ،إشكالية المكان في النص األدبي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،آفاق عربية

.1988

المدارس ،الدار البيفاء ،ط.2006 ،1
بغداد ،ط.1986 ،1
)123

سوية وفمسفة العمم ،مؤسسة ىنداوي سي أي سي ،المممكة
يمنى طريف الخوليّ ،
الن ّ

المتحدة( ،د.ط).2017 ،

~ ~ 285

)124
)125

مؤسسة األبحاث العر ّبية ،بيروت ،ط.1986 ،1
الراوي الشكل والموقعّ ،
يمنى العيدّ ،

لمنشر
النسوي الجزائري) ،جسور ّ
يوسف وغميسي ،خطاب التّأنيث (دراسة في ال ّشعر ّ

والتوزيع ،الجزائر ،ط.2013 /1434 ،1
المترجمة:
)1

فكيكية ،تر وتقـ :سعيد بنكراد ،المركز الثّقافي
ميائيات والتّ ّ
الس ّ
أمبرتو إيكو ،التّأويل بين ّ

)2

يالية ،تر :كمال أبوديب ،دار اآلداب ،بيروت ،ط.1998 ،2
إدوارد سعيد ،الثّقافة واإلمبر ّ

الدار البيفاء ،المغرب ،ط.2000 ،1
العربي ،بيروتّ ،

)3

السيد إمام ،إشـ :جابر
برندا مارشال ،تعميم ما بعد الحداثة
(المتخيل و ّ
ّ
النظرّية) ،تر وتقـّ :

)4

بول ريكور ،ال ّذات عينيا كآخر ،تر وتقـ وتعـ :جورج زيناتي ،المنظمة العر ّبية لمترجمة مركز

)5

دنيال ىنري باجو ،األب العام المقارن ،تر :غسان السيد ،منشورات اتحاد الكتاب العرب

عصفور ،المركز القومي لمتّرجمة ،القاىرة ،ط.2010 ،1
دراسات الوحدة العر ّبية ،بيروت ،لبنان ،ط.2005 ،1
دمشق ،سوريا( ،د.ط).1997 ،
)6

النشر
النظرّية
األدبية المعاصرة ،تر :جابر عصفور ،دار قباء لمطّباعة و ّ
رامان سمدنّ ،
ّ

)7

الدار
السالم بن عبد العالي ،دار توبقالّ ،
روالن بارت ،درس السيمولوجيا ،تر :عبد ّ

)8

النسوية (دراسات ومعجم نقدي) ،تر :أحمد ال ّشامي
سارة جامبل ،النسوية وما بعد
ّ

)9

ائيات االستعمار والمرأة المستعمرة في الجزائر – مساىمة في دراسة
سكينة مساعدي ،رو ّ

والتّوزيع ،القاىرة ،ط.1998 ،1
البيفاء ،ط.1986 ،2

مر :ىدى الصدة ،إشـ :جابر عصفور ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،ط.2002 ،1
ا

النصف األول من القرن العشرين  ،-تر :نادية األزرق
األدب االستعماري بالجزائر في ّ
مر :سميمان عياش ،موفم لمنشر ،المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية ،الجزائر
بن جدة ،ا

(د.ط).2012 ،
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 )11سوزان مولر أوكين ،النساء في الفكر السياسي الغربي ،تر :إمام عبد الفتاح إمام ،التنوير
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط.2009 ،1
 )11سيمون دي بوفوار ،الجنس الثّاني ،تر :شرف الدين محمد عمي ،المكتبة الحديثة لمطباعة
والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط.1979 ،1
 )12عبد الفتاح كيموط ،لسان آدم ،تر :عبد الكبير الشرقاوي ،دار توبقال لمنشر ،الدار البيفاء
(د.ط).1995 ،
)13

ليندا جين شيفرد ،أنثوية العمم ،تر :يمنى طريف الخولي ،مطابع السياسة ،الكويت
(د.ط).2004/1425 ،

)14

ليندا ىتشيون ،سياسة ما بعد الحداثة ،تر :حيدر حاج اسماعيل ،مركز دراسات والوحدة
العر ّبية ،بيروت ،ط.2009 ،1

)15
السرد الحديثة ،تر :حياة جاسم محمد ،المجمس األعمى لمثقافة
مارتن واالس ،نظرّيات ّ

المشروع القومي لمترجمة .1998 ،36

)16

محمود بن عمرو الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه
الرزاق الميدي ،دار إحياء التّراث العربي ،بيروت( ،د.ط)( ،د.ت).
التأويل ،ج ،1تر :عبد ّ

 )17ميخائيل باختين ،الخطاب الروائي ،ترجمة :محمد برادة ،رؤية لمنشر والتوزيع ،القاىرة
ط.1987 ،1
)18

//

 ،شعرية دويستفسكي ،تر :جميل نصيف التكريتي ،دار توبقال لمنشر

الدار البيفاء ،المغرب ،ط.1986 ،1
 )19ميشال فوكو ،الكممات واألشياء ،تر :مطاع صفدي ،مركز اإلنماء القومي ،بيروت ،لبنان
(د.ط).1990 – 1998 ،
)21

//

لمدراسات والنشر
 ،المعرفة والسمطة ،تر :عبد العزيز العيادي ،المؤسسة الجامعية ّ

بيروت ،ط.1994 ،1

~ ~ 287

:الرواية المترجمة
)1
.2009 ،1 ط، بيروت،الدار العر ّبية لمعموم ناشرون
ّ ، األنثى،درويس ليسينج

1)

:األجنبية
ّ

Charles Grivel, Production de l’intérèt romanesque, Paris – La
Haye, Mouton, 1973.

2)

Ftançois Cusset; French theory, Les mutations de vie intellectuelle
aux Etats-Unis, Paris, Ed, La découverte, 2005.

3)

Hall Stuart, Representation: Cultural Representation and Signifying
Practices

Ed.

Landon.

California.

and

New

Delhi:

SAGF

Publication/the Open Eniversity. 2003.
4)

Gérard Genette, seuils, éd seuil,1989.

5)

Mary Eaglton, "Introduction to feminist literary criticism" Ed. London
and New York: Longman.

6)

Muraco, Luiza, et groupe “Diotima” La difference des sexes
encyclopédie philosophique universelle (l’univers philosophique)
3éme edition, PUF,1997.
:المعاجم

 لبنان ناشرون،)الرواية (عربي – انجميزي – فرنسي
ّ  معجم مصطمحات نقد،لطيف زيتوني

)1

 عبد اهلل الكبير: تحـ، لسان العرب،الدين محمد بن مكروم
ّ ابن منظور أبو الففل جمال

)2

.2002 ،1 ط، بيروت،النيار لمنشر
ّ

) ض.  و.  مادة (ق.1981 ،) ط. (د، القاىرة، دار المعارف،42 ج،5 المجمد،وآخرون
.2003 ،)ط. (د،6  ج، بيروت، دار صادر لمطباعة والنشر، لسان العرب،

//

) ل.  م.مادة (ر
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)3

)4

//

 ،لسان العرب ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط .2005 ،4مادة

(ن .ط  .ق)
الورقية:
المجالت والدوريات
ّ
)1

الصراع" ،صحيفة أخبار األدب ،مصر
أحالم مستغانمي" ،أرض األحالم و ّ

)2

العامية أصوليا وأىدافيا" ،مجمة اآلداب ،معيد اآلداب والمغة
"الدعوة إلى
عبد اهلل بخمخالّ ،
ّ

)3

"مكانية صورة البحر في الخيال ال ّشعري الفمسطيني" ،مجمة جامعة القدس
جمال مجناح،
ّ

)4

سوية في مواجية الجسد" ،مجمّة العربي ،ع ،508مارس.2001
جياد فافل" ،الكتابات ّ
الن ّ

.1998 /1418

العربية ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر ،ع.1994 ،1
ع ،21تشرين األول .2010
)5

حسين جمعة" ،ثقافة الحوار مع اآلخر" ،مجمة دمشق ،جامعة دمشق ،مج  ،24ع3

.2008
)6

الثقافية" ،مجمة أيس ،الجزائر ،ع2
اليوية
ّ
عبد الرزاق الداوي" ،في الخطاب عن المثاقفة و ّ

)7

المسانيات ،ع.2002 ،9
معجمية" ،مجمّة المغات و
زليخة أبو ريشة" ،المّغة والجندر مقاربة
ّ
ّ

س.2007 ،1
)8

الروائي الجديد في المغرب" ،مجمة مواقف ،لبنان
سعيد يقطين" ،الميتاروائي في الخطاب ّ

)9

الرواية العر ّبية – يوسف القعيد أنموذجا –"
سمية سميمان ال ّشوابكة،
ّ
ّ
"البوليفونية في ّ

ع.1993 ،71 – 70

اإلنسانية ،مجـ ،37ع.2010 ،1
االجتماعية و
دراسات ،العموم
ّ
ّ

)11
النكتة" ،مجمة فصول ،مجـ ،11ع.1993 ،4
سي از قاسم" ،ميرامار و ّ

)11
ذاتية الرواية العر ّبية" ،مجمة عالمات ،ج ،1المجمد.2004 ،13
صالح الغامدي" ،سير ّ

السردية في الخطاب الروائي" ،مجمة فصول ،مصر
الرؤية
 )12عبد العالي بوطيب" ،مفيوم
ّ
ّ
ع.1992 ،4

)13
الرواية والتّشظي" ،مجمة فصول ،مجـ ،17ع.1998 ،1
فوزّية رشيد" ،الحمم والكابوسّ :
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)14

//

الزائف" ،مجمة الكاتبة ،ع.1994 ،2
" ،خمّصونا من أسركم ومن عطفكم ّ

)15
نسية رونيو نيري بطمة "التّائية" ،الفكر العربي
كارمن بستاني" ،الرواية النسوية الفر ّ

المعاصر ،مركز اإلنماء القومي ،بغداد ،ع.1985 ،34

)16
الثقافية" ،مجمة فكر ونقد ،المغرب ،ع ،6فبراير
اليوية
ّ
محمد عابد الجابري" ،العولمة و ّ

.1998

الثقافية ،تونس
 )17مفيدة الزريي" ،مع أحالم مستغانمي الكتابة حالة عشق" ،مجمة الحياة
ّ
ع.1997 ،89

)18
لمدراسات األدبية والفكرية
منيرة شرقي" ،المبدأ الحواري عند ميخائيل باختين" ،مجمة جيل ّ

بيروت ،لبنان ،ع.2014 ،3
 )19ميسون العتوم" ،جسد المرأة والدالالت الرمزية :دراسة انتروبولوجية بمدينة عمان (األردن)"
مجمة إنسانيات ،ع  ،59جانفي -مارس .2013
اإللكترونية:
المجالت
ّ
)1

سائية المغر ّبية والكتابة بشروط الجسد" ،مجمة الخطاب
الرواية ّ
الن ّ
األخفر بن ّ
السايحّ " ،

منشورات مخبر تحميل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،مجـ ،4ع4
2019 /1 /25 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16977 ،2009
19:08سا.
)2

السياسي في روايتي حميد عبد القادر
آمنة بمعمى" ،استنطاق اليامش واعادة إنتاج التّاريخ ّ
وكمال داود" ،مجمة الخطاب ،منشورات مخبر تحميل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي

وزو ،الجزائر ،مج ،12عhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article ،2017 ،24
20:10 ،2019 /1 /25 ،/23905سا.
)3

أوريدة عبود" ،صوت المرأة في روايات عبد الممك مرتاض" ،مجمة الخطاب ،منشورات
مخبر تحميل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،مجـ ،7ع2012 ،11
19:08 ،2019 /1 /25 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20176سا.
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)4

بشير مفتي" ،روائيات جزائريات ينحزن إلى الكتابة أوالً واألنثى ثانياً" ،مجمة الحياة الجزائر
الثالثاء 15 ،تشرين األول16:56 ،2013 ،ساhttp://www.alhayat.com ،
 ،/Details/562135الثالثاء  20ديسمر16:43 ،2016 ،سا.

)5

سماح عادل" ،مع (كتابات)  ..الروائية الجزائرية “جميمة مراني” :أتمنى لو يق أر النقاد
في

بالدي

مجمة

لمشباب"،

كتابات،

4

ماي

2017

 12 ،www.kataranovels.com/writers/جانفي 20:01 ،2019سا.
)6

النسوي المغربي" ،مجمة الخطاب
الروائي ّ
فريزة رافيل" ،تمظيرات الكتابة في الخطاب ّ
منشورات مخبر تحميل الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،مجـ11

ع،23

،2016

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/23604

19:38 ،2019 /1 /25سا.
المؤتمرات والممتقيات:
)1

أحمد إنصاف" ،الموروث الثقافي كأحد معوقات اإلبداع عند المرأة" ،أبحاث مؤتمر المرأة
العربية واإلبداع ،المجمس األعمى لمثقافة العر ّبية ( )30 – 29 – 28 – 27 – 26أكتوبر

.2002
)2

"سميائية الصورة في رواية "عابر سرير" ألحالم مستغانمي" ،محافرات
بشير عبد العالي،
ّ

النص األدبي) ،منشورات قسم المّغة العر ّبية ،جامعة محمد خيفر
السمياء و ّ
الرابع ( ّ
الممتقى ّ
بسكرة ،الجزائر 29 – 28 ،نوفمبر .2006

)3

السيميائية لمنص" ،أدوات ونماذج محافرات الممتقى الوطني
عبد الجميل منقور" ،المقاربة
ّ
األول (السيميائيات والنص األدبي) ،قسم األدب العربي ،جامعة محمد خيفر ،بسكرة

.2001
)4

زىير عبد اليادي المجيد" ،مشروع ثقافة حوار الحفارات وتعايشيا في المواجية
الصييونية) ،قسم األبحاث
الصراع مع
ّ
ّ
الصييونية" ،مؤتمر القدس السنوي الثالث (إدارة ّ

اإلقميمية.2005/10/28 – 27 ،
ّ
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)5

عمي رحماني" ،سميائية العنوان في رواية محمد جبريل" ،محافرات الممتقى الدولي
النص األدبي) ،قسم األدب العربي ،جامعة محمد خيفر ،بسكرة
الخامس (لمسيمياء و ّ

.2008
)6

النسائية بين إرغامات الواقع وفسحة التّخييل فاطمة العقون–
وذناني بوداود" ،الكتابة ّ

النسائية في الجزائر
الرواية ّ
نموذجا ،"-مخبر تحميل الخطاب ،أعمال الممتقى الوطنيّ :

إشـ :نورة بعيو.2013 ،
اإللكترونية:
المواقع
ّ
)1

آالء عثمان" ،أدب االعتراف العربي بين البوح والقبول المجتمعي" ،القاىر22 ،

يوليوhttps://www.albayan.ae/books/library-visit/2016-07-22- ،2016
16:14 ،2018/5/8 ،1.2683353سا.
)2

إبراىيم الكيالني" ،أدب المذكرات" ،وأنواعيا ،شبكة األلوكة  /حفارة الكممة  /المغة ..
والقمم /فن الكتابة"/1780 /0/http://www.alukah.net/literature_language ،
 18:22 ،2018/5/14سا.

)3

البراءة والوالية " ،bara’a and wilayahما معنى الشطح عند العرفاء؟" 17 ،ماي
04:45 ،2013سا 14 ،https://m.facebook.com ،فيفري 23:23 ،2017سا.

)4

الجزيرة  /قسم أحداث ووثائق" ،الربيع األمازيغي بالجزائر ..حراك من أجل اليوية"
/5/16،/https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/3/16

)5

16:00 ،2019سا.

جمال بن حويرب" ،الفيمسوف األلماني"نيتشو" :المرأة ٌّ
فخ نصبتو الطبيعة ( ،")2-2صحيفة
البيان،

اإلمارات،

11

سبتمبر

2012

https://www.albayan.ae

 ،/opinions/diary/2012-09-11-1.1724791المحرم 1440ىـ  19 -سبتمبر
2018م 14:07 ،سا.
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)6

جميل حمداوي" ،الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة األصوات" 8 ،فيفري 2012
19 ،/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39038

-2

 19:27 ،2018سا.
)7

حسن الرموتي" ،قراءة في رواية سأقذف نفسي أمامك" 18 ،أغسطس 12:01 ،2017سا
 08 ،http://bayanealyaoume.press.ma/أفريل 15:24 ،2018سا.

)8

سائية" ،ج 16 ،1أفريل 2016
الرواية الجزائرّية ّ
الن ّ
الدادايسي الكبير" ،في ّ

)9

ربيعة خريس" ،جميمة مراني تعرض "تاج الخطيئة" و"تفاح الجن" في القاىرة" ،األربعاء 24

 06 ،alriwaya.netأفريل  11:15 ،2018سا.

جانفي 00:45 ،2017سا ،العرب اليومhttps://www.arabstoday.net/485/ ،
 12 ،005414جانفي 22:22 ،2019سا.
 )11رحيم

سعد

محمد" ،عن

أدب

اليوميات"،

،2010/8/10

،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=22533

20:48سا
8

-

5

16:14 ،2018سا.
)11

//

" ،الذات واآلخر في السرد :قراءة تحميمية لمعفمة اليوية في الرواية

العراقية" ،موقع عالية ممدوح/4 /2 ، www.alghulama.com/index.php?option ،
 20:11 ،2018سا.
)12

سييمة

سبتى،

"أشكال

التميز

في

لغة

الخطاب

السردي

األنثوي"

12:55 ،2017/04/10 ،www.diwanalarab.comسا.
)13
وجدلية ال ّذاتي والموفوعي"– 7 – 30 ،
النص الديني
عباس عمي العمي" ،ميمة استنطاق ّ
ّ

25 ،http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=567035&r=0&cid=0 ،2017

 17:31 ،– 9 – 2018سا.
 )14عرجون الباتول" ،من يوميات مدرسة حرة" لزىور ونيسي" ،الجميورية2010/08/09 ،
،https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/4479
 10:19سا.
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2018/04/30

 )15عمي صديقي" ،إشكالية ترجمة مفاىيم «التفكيك» ( )Déconstructionفي النقد العربي
http://post2modernisme.blogspot.com/2015/11/blog-

المعاصر

13:51 ،2019 /5/16 ،post_28.htmlسا.
 )16عمار

بولحبال،

"حوار

الروائية

مع

ياسمينة

صالح"،

أكتوبر

2011

 03 ،http:www.diwanalarab.comأكتوبر 15:11 ،2017سا.
 )17محمد األمين بحري" ،تَ َمثُّل التاريخ في الرواية الجزائرية المعاصرة" ،موقع حكايات سحر
الحكي ومتعة التّأويل 17 ،مارس https://hakaya.co/2017/03/17/ ،2017

األحد  20مايو19:28 ،2018 ،سا.
 )18محمد عيد إبراىيم" ،لماذا انتحرت فيرجينيا وولف؟" 02 ،سبتمبر 12:55 ،2017سا
23 /.html 975 ،www.moheet.com/details_article/20142132 02/09/
جانفي 19:08 ،2017سا.
)19
ائية ىاجر قويدري في حوار مع الجزائر نيوز :الوجدان ىو المكان
الرو ّ
محمود عبيدوّ " ،

الوحيد لمخيال"،2014 – 1 – 29 ،

https://www.djazairess.com/

20:06 ،2019 -1 – 12 ،djazairnews/68064سا.
 )21نوارة لحرش" ،المرأة الكاتبة في عيون الرجل الكاتب"2010 - 4 - 14 ،
 14 ،www.alnoor.seفيفري 11:37 ،2017سا.
 )21ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،أحداث القبائل/https://ar.wikipedia.org/wiki ،
16:02 ،2019/5/16سا.
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ممخص أطروحة دكتوراه نظام :LMD
سائية الجزائرية المعاصرة ـــ دراسة نماذج مختارة ـــ"
الرواية ال ّن ّ
"استنطاق الذّات واآلخر في ّ
ميمة أضحت
قطعت ّ
الرواية الجزائرّية أشواطا كبيرة في مسيرتيا ،وأفرزت –والتزال -أسماء ّ

الراكد في التّاريخ والمجتمع.
تطرق أبواب المحظورات دون ىوادة ،وتفضح المسكوت عنو،
وتحرك ّ
ّ

بالراىن ،وباألسئمة الكبرى
و ّ
لمرواية الجزائرّية يمحظ انشغاالت التّجارب المعاصرة ّ
المتتبع ّ
الصعبة
تتصدرىا موضوعة العنف أو عالقة ال ّذات باآلخر بال منازع ،بنتائجيا
التي
ّ
ّ
وتداعياتيا ّ
بالضياع واالغتراب.
عمى الجماعة ،وعمى الفرد الذي بات يعاني من اإلحساس
ّ

نائيات التي القت اىتماما كبي ار
الرواية الحديثة من بين الثّ ّ
تعتبر ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر في ّ

أىم معالميا
فصمت في
من طرف الباحثين ،حيث كثرت ّ
ماىية ىذه الثّ ّ
ّ
الدراسات التي ّ
نائية لمعرفة ّ

(السياق
ومؤثّراتيا ،وقد عالجت نصوص
سياقات ّ
نائية في ّ
في الثّ ّ
ّ
عدة ّ
إبداعية كثيرة العالقة بين طر ّ
السياق الجنوسي "الجندر") ،وىذا ما ش ّكل
السياق ّ
الدينيّ ،
السياق االستعباديّ ،
االستعماريّ ،
وتنوع زوايا نظرىم.
النقاد الختالف آرائيم ّ
جدال واسعا ونقاشا مستفيضا وسط ّ
وتعدد مشاربيم ّ

الصعب اإلحاطة بك ّل ما يتعمّق بيا ،لكن ما جرى تقديمو شرقا
ا ّ
لقضية واسعة األبعاد ،ومن ّ

ي والبعض اآلخر
اإلشكاليات ،بعضيا عمى
وغربا غطّى الكثير من األسئمة و
الصعيد ّ
ّ
النظر ّ
ّ

األدبية .قال البعض بضرورة تعريف ال ّذات من منظور
لمنصوص
حميمية ّ
ّ
عمى مستوى القراءة التّ ّ

اآلخر كما ورد عند جاك دريدا  ،)4112-0391( Jaques Derridaأو من حيث الجذور
تحدث عنيا ميخائيل باختين  )0391-0931( Mikhaïl Bakhtineحين تناول
فية ،كما ّ
المعر ّ
الرواية.
الروائي
ّ
وشخصياتو في ّ
العالقة الحوارّية بين ّ

ِ
المستعمر
سياق عالقة
لقد برز مفيوم اآلخر في ال ّدراسات ما بعد
الكولونيالية ،وتحديدا في ّ
ّ
بالمستعمر ،واستُ ِ
الوجودية من لدن جان بول سارترJean
عمل المفيوم أيضا في إطار الفمسفة
ّ
َ

سياق حديثو عن «الوجود والعدم» ،كما استعممو
 )0391-0311( Paul Sartreفي ّ
الكولونيالية الذين أقاموا أفكارىم عمى التّحميل الفرويدي وما بعد الفرويدي
المشتغمون بنظرّية ما بعد
ّ

~~1

الذاتية» ،من بينيم المنظِّر الثّقافي ال ّشيير جاك الكان -0310( Jacques Lacan
لمفيوم « ّ

.)0390

وقدم الباحثون العرب من مثل "إدوارد سعيد ،وفيصل دراج ،وعمي بن تميم ،واعتدال
ّ
تم التّركيز من خالل معالجة تجارب
عثمان" إضاءات عمى جذور العالقة بين ال ّذات واآلخر ،وقد ّ

الرواية العر ّبية عمى التّالزم بين مفيوم ''صورة ال ّذات'' ومفيوم ''صورة اآلخر''
رو ّ
ائية معروفة في ّ

فبناء صورة ال ّذات يقتضي وجود ''آخر'' يكون نظي اًر أو نقيضاً أو مختمفاً ،وقد يكون أدنى أو أعمى
أن ك ّل صورة لآلخر
تصورىا لآلخر ،كما ّ
مرتبة ،فصورة ال ّذات عن نفسيا ال تتش ّكل في معزل عن ّ
تعكس بمعنى ما جانباً من صورة ال ّذات.

صوره
الفردية أو
فإن البحث عن ال ّذات
ّ
ّ
ّ
الجماعية وتأكيدىا عبر استحضار صورة اآلخر أو ّ

تمقائية تحدث في ك ّل مكان وزمان ،وىذا يؤ ّكد ما ذىب
آلية
ليس
ّ
خاصاً بثقافة دون أخرى ،فيو ّ
ّ

إليو تزفيتان تودوروف  )4109-0393( Tzvetan Todorovفي كتابو (فتح أمريكا :مسألة

قصة اكتشاف ىذا اآلخر بدأت متزامنة مع اكتشاف أميركا حين نظر كولومبوس
اآلخر) من ّ
أن ّ

اآلدمية ويدرجيم
الصفة
السكان
األصميين بالمعنى ّ
ّ
ّ
الديني واإلنساني لآلخر ،وبما ينزع عنيم ّ
إلى ّ
وىمياً ،ويقول إدوارد
السياق ذاتو عمى كيف اخترع الغرب شرقاً
ّ
في مراتب الحيوان .واطّمعنا في ّ

الصورة عن أنفسنا ،فأصبحنا نرى
سعيد في كتابو ال ّشيير (االستشراق)ّ ،
إن الغرب صدر إلينا ىذه ّ

تميزه
الصورة التي رسميا اآلخر لنا .وفي المقابل رسم الغرب لنفسو صورة ّ
األنا من خالل ّ

القوة ومعرفة الحقيقة.
يكرس ّ
وحول ىذه ّ
في ّ
آليات ّ
عن ال ّشرقّ ،
الصورة إلى خطاب معر ّ

بالسؤال في أعمال
يظالن ىاجساً مسيط اًر ومتوتّ اًر
إ ّن البحث عن ال ّذات ومساءلتيا
ّ
ّ

تكف
توجين إلى عمق التّاريخ ،فاألنا ال
ّ
توجين إلى الواقع المعاصر أو ّ
ائيات ،سواء ّ
الرو ّ
ّ

االقتصادية
قافية و
عن مواجية ذاتيا .ويبقى تفاعل ال ّذات مع اآلخر ،عمى األقل من ّ
ّ
النواحي الثّ ّ

ىوية األنا ،أو ال ّذات ،ال تتّضح
فية ،ضرورة
ألن مالمح ّ
ّ
والمعر ّ
حتمية ال يمكن التّغاضي عنيا؛ ّ
الموضوعية
من دون االحتكاك المستمر باآلخر الذي يمنحيا أبعادا مرّكبة ،ويضفي عمييا قد ار من
ّ

انفتاحا عمى العالم المحيط بيا.
الرؤية و ً
ورحابةً في ّ

~~2

األلفية
الروائي بالجزائر مع بداية
ّ
ثمة أمور كثيرة قد ّ
يمكن القول ّ
تغيرت في المشيد ّ
بأن ّ

اكمية جديدة ،وخصوصا عمى مستوى ظيور جيل
ائية تر ّ
الثّالثة ،وذلك بظيور مجموعة رو ّ

المؤسسات ،وىو ما يزّكي قول بعض
األول من المبدعات
ّ
من كاتبات ّ
الرواية إلى جانب الجيل ّ
نسية
ّ
الرواية الجزائرّية المكتوبة بالمّغتين العر ّبية والفر ّ
النقاد ،بارتسام مالمح انعطافة جديدة في مسار ّ
ىن
ائيات اتّسعت دائرة
انتمائين الجغرافي و ّ
يغية ،تسيم فييا رو ّ
وحتّى المّغة األماز ّ
الزمني ،في انحدار ّ
ّ

معين
من األقاليم واألطراف (من شمال الجزائر ،وشرقيا ،وغربيا ،ووسطيا ،وصحرائيا) وقد حممن
ّ

الرواية
الفنية ،و
وعيين
تحول في
ّ
بالتحوالت ّ
ّ
الجمالية ،التي طالت كتابة ّ
ّ
مؤ ّشرات جديدة عمى حدوث ّ
الفني والمتعة والجمال.
النضج والتّركيب
برمتيا حيث توفّرت
نصوصين عمى قدر عال من ّ
ّ
ّ
ّ

ائيات الجزائرّيات ،المّواتي يكتبن بالمّغة
الرو ّ
ومن ىذا المنطمق ارتأينا البحث في تجارب ّ

األدبية
الساحة
مكنين من أن يصنعن
العر ّبية بشكل ّ
ّ
ألنفسين موقعا ،ويثبتن لذو ّ
ّ
اتين حضو ار في ّ
الجزائرّية ،ومن بين األسماء نذكر :زىور وّنيسي ،أحالم مستغانمي ،جميمة زّنير ،منى بشمم
رقية ىجريس ،ىاجر قويدري ،زىرة مبارك ،زىرة ديك ،سميرة قبمي
ياسمينة صالح ،سارة حيدرّ ،
مراح ،شيرزاد زاغز ،إنعام
ربيعة جمطي ،أمال بشرى ،فضيمة الفاروق ،عائشة ب ّنور ،ربيعة ّ

بيوض ،حسيبة موساوي ،عبير شيرزاد ،عايدة خمدون ،جميمة مراني.
ّ

سائية
الرواية ال ّن ّ
ىكذا تبمورت فكرة البحث في موضوع "استنطاق الذّات واآلخر في ّ

منية 0393
ائرية المعاصرة" ضمن الفترة ّ
الز ّ
الجز ّ

تضم األعمال
مدونة ثرّية
ّ
 4106من خالل ّ

اليجالة لفتيحة
حرة لزىور وّنيسي ،وعابر سرير ألحالم مستغانمي ،و ّ
اآلتية :من ّ
ّ
مدرسة ّ
يوميات ّ

وبوابة ال ّذكريات
السمك ال يبالي إلنعام ّ
بيوضّ ،
أحمد بوروينة ،واعترافات امرأة لعائشة ب ّنور ،و ّ
العربية) ،وتاء الخجل لفضيمة الفاروق ،وسأقذف نفسي أمامك
جبار (رواية مترجمة إلى
ّ
آلسيا ّ

لدييية لويز ،ورائحة ال ّذئب لسامية بن دريس ،وما لم تقمو التّينة اليرمة لصالحة العراجي
الرايس لـياجر قويدري ،وتاج الخطيئة وتفّاح الجن
وشطحات أنثى لـعيون ليمى ونورس باشا و ّ
لـجميمة مراني.

~~3

األنثوية في تداخالتيا ،وتفاعالتيا ،وعالقاتيا
تقصي ال ّذات
وحاولنا من خالل ىذه ّ
ّ
الدراسة ّ

نسائية جزائرّية
صي في روايات
المتشابكة مع اآلخر .واستقراء أىم مالمحيا في كنو حضورىا ّ
ّ
الن ّ
بي
إن جدل األنا مع اآلخر ،وصراعيما ،ليس بجديد في مجال اإلبداع
عر ّبية ّ
عدةّ .
األدبي العر ّ
ّ

النحو الذي انطوت
قدمت ّ
عامة ،فقد ّ
عدة روايات عر ّبية صورة كاشفة عن تفاعالتيما ،عمى ّ
ّ
شرق)
شمال) لـ :الطّيب صالح ،و(عصفور من ال ّ
عميو روايات عر ّبية مثل( :موسم اليجرة إلى ال ّ

كبير ألعمال شعرّية
لـ :توفيق الحكيم ،و(قنديل أم ىاشم) لـ :يحيى حقي وغيرىا ،رافقيا
ٌ
حشد ٌ
ٍ
موضوعات فنية شتّى.
ئيسا لتوليدىا
تمثّمت ىذه الثّ ّ
دافعا ر ً
نائية التي غدت ً
شيخ
الرواية العر ّبية قطعت شوطاً كبي اًر في وعي اآلخر من (رحمة ال ّ
ويرى الباحثون ّ
أن ّ

الدين)  0994لـ :عمي مبارك ،و(حديث عيسى بن ىشام)  0311-0939لـ :محمد
عمم ّ

تقصياً لوضع اآلخر
مانينيات
ّ
بعينيات والثّ ّ
الس ّ
الروايات التي كتبت في ّ
المويمحي إلى عشرات ّ
ِ
مستعمر.
مستعمر /
ثنائيات شرق  /غرب ،شمال  /جنوب،
ائيين العرب في ظ ّل ّ
الرو ّ
في وعي ّ
َ
سائية
لمرواية ّ
الن ّ
اختيارنا ليذا الموضوع عشو ّ
لم يكن ّ
ائيا ،بل كان دافعنا األساس متابعتنا ّ

يوميات
الجزائرّية المكتوبة بالمّغة العر ّبية عبر خمسة عقود من ّ
الرائدة (من ّ
الرواية ّ
الزمن بدءا من ّ
لتحول
حرة)  0393إلى غاية
األلفية الثّالثة التي شيدت تراكما ّ
ّ
مدرسة ّ
ّ
كميا الفتا ،وكذا مالحظتنا ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر
أن اطّالعنا عمى خصائص
أسئمة الكتابة
ّ
ّ
وجمالية التّجاوز .كما ّ

سائية الجزائرّية المثير ،والعمل عمى إبراز طبيعة
عند
الرواية ّ
الن ّ
ّ
المختصين حفّزنا لمغوص في عالم ّ

الرؤى
ال ّذات
ّ
وتنوع ّ
األنثوية ،وتمثّالت اآلخر ،والمركزّية ال ّذكورية ،قصد إبراز غنى األصواتّ ،

ألنو يغني
األولّ ،
يمبي حاجة معر ّ
واختالف األساليب .فالبحث في ىذا المجال ّ
فية في المقام ّ

اإلبداعية التي عادة تفاجئنا وتخمخل قناعاتنا وتربك توقّعاتنا.
تصوراتنا عن الكتابة
ّ
ّ

سائية المكتوبة بالمّغة العر ّبية
تعدد
ت ّ
ائية ّ
الن ّ
الرو ّ
صور اآلخر التي تُمثّميا الّنصوص ّ
ّ

في الجزائر؛ مقابل حضور اآلخر االجتماعي واآلخر الثّقافي واآلخر األيديولوجي واآلخر المّغوي

اليوية وتُ ِ
سقط عميو من
الرمزي (الذي تخمقو
تصوراتيا لآلخر الحقيقي ،مستعينةً
ّ
واآلخر ّ
ّ

ردية ،كالحمم والموت وال ّذاكرة والقير
الس ّ
قنيات واالستر ّ
في ذلك ببعض التّ ّ
اتيجيات والثّيمات ّ
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المتمردة ،وال ّذات
اقعية ،وال ّذات الحالمة ،وال ّذات
والمرآة ..،وغيرىا) ،ىناك حضور لم ّذات الو ّ
ّ
الصامتة.
ّ
الناطقة ،وال ّذات ّ

األنثوية
أدى بال ّذات
الضمير
مما ّ
ّ
الصراعات والتّناقضات بصمتيا عمى ّ
ّ
لقد تركت ّ
األنثويّ ،

شوه صورتيا ،من ىنا جاءت
ىويتيا و ّ
إلى الحرص عمى تأكيد ّ
الدفاع عنيا ،ومواجية اآلخر الذي ّ
سائية الجزائرّية المعاصرة المكتوبة بالمّغة العر ّبية
الرواية ّ
الن ّ
أىمية دراسة ّ
ّ
ثنائية ال ّذات واآلخر في ّ

الرغبة في فيم اآلخر.
التي تؤ ّكد فكرة ّ

الرئيسة التي انبنى عمييا ىذا البحث فيي كاآلتي:
أما
ّ
اإلشكالية ّ
ّ

سائية الجزائرّية العر ّبية؟ وكيف استميمت
الروايات ّ
الن ّ
 -كيف انعكست صورة اآلخر في ّ

يخية ىذا اآلخر ذا المعالم
قافية و
األنا
الخمفيات التّار ّ
االجتماعية و ّ
ّ
األنثوية بك ّل الموروثات الثّ ّ
ّ
الخصوصيات المختمفة تارة والمتداخمة تارة أخرى؟ وىل استطاعت الكاتبة الجزائرّية
المتباينة و
ّ
المؤسسات
المعاصرة الخروج عن المدار الفكري والثّقافي وال ّذاتي الذي رسمت معالمو نتاجات
ِّ

في مقاربتيا ليذا اآلخر؟
اإلشكالية عدةّ أسئمة:
تفرعت من ىذه
ّ
وقد ّ

 ىل سؤال ال ّذات واآلخر سؤال حديث العيد أم ىو سؤال مطروح منذ القدم؟ أو بصيغة أخرىقضية ال ّذات واآلخر؟
ما
المرجعية التي انطمقت منيا ّ
ّ
األلفية الثّالثة انعطافة جديدة في عالقة ال ّذات واآلخر؟
 ىل تمثّلّ
سائية الجزائرّية المكتوبة بالمّغة
الروائّية ّ
الن ّ
ىي ّ
ىوية ال ّذات التي طرحتيا و ّ
أسست ليا األعمال ّ
 ما ّالعر ّبية؟
المتعدد؟
تتحدد العالقة بين األنا واآلخر
ّ
 كيف ّ ما مدى استفادة ال ّذات من االنفتاح عمى اآلخر؟الروايات؟
ىي اإلشكاالت التي اشتغمت عمييا ال ّذات واآلخر في ىذه ّ
 -ما ّ
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لتعبر بيا عن وعييا بال ّذات واآلخر؟
ائية ّ
الرو ّ
توسمتيا األقالم ّ
ىي األدوات التي ّ
 ما ّجوة من ىذا البحث فيي كالتّالي:
أما ّ
ّ
بالنسبة لؤلىداف المر ّ
السابقة لم تعرىا
سائية
ألن ّ
الدراسات ّ
عامة و ّ
الن ّ
الن ّ
خاصةّ ،
قدية ّ
ّ
 االىتمام ّبالرواية الجزائرّية ّ

مطية.
سائية
الحداثية باالنفتاح ،وكسر ّ
الرواية ّ
الن ّ
ّ
الن ّ
االىتمام الكافي ،وكذا إظيار ّ
تميز ّ

الضوء عمى واقع
ائية ّ
سائية في الجزائر ،وتسميط ّ
الن ّ
الرو ّ
 -محاولة نفض الغبار عن األعمال ّ

السمطة.
المرأة وأسئمتيا حول التّاريخ ،والحياة ،والمجتمع ،والعالم ،و ّ

تقصي التّيمات
 إبرازائية ّ
جماليات ّ
الن ّ
الرو ّ
ّ
سائية الجزائرّية المكتوبة بالمّغة العر ّبية ،و ّ
النصوص ّ

النماذج المختارة.
المييمنة في ّ

بالضرورة حضور أنت ،وك ّل أنت يتطمّب وجود األنا ،واكتشاف األنت.
أن ك ّل أنا تستدعي
ّ
 تأكيد ّحوي) يتش ّكالن باآلخر ومع اآلخر .خطاب الفرد إذن ىو حوار
غوي و ّ
ّ
الن ّ
إن معجم الفرد (المّ ّ

إن األنا ال يمكن إدراكو إالّ بحضور اآلخر ،والفرد يمكن أن يكون آخر
ثم ّ
ّ
مستمر مع اآلخرّ ،
بنية
بالنسبة إلى نفسو "وك ّل شخص ىو آخر ّ
ّ
ألي شخص عمى وجو األرض" ،ال ّذات ىي ّ
بالنسبة ّ

الروسي ميخائيل باختين ىي كمّيا تواصل مع اآلخر ،ال ّذات
اجتماعية
بالضرورةّ ،
ّ
ّ
وبالنسبة لمباحث ّ
معناىا ذات اآلخر وعبر اآلخر.

ضادي
نائية التي تمثّمت في بعدييا التّ
وسعيا ّ
منا إلى استجالء أىم مالمح ىذه العالقة الثّ ّ
ّ
ّ

النظرّية
دي تارة أخرى ،وفي أشكاليا
ّ
المتعددة ،فقد اعتمدنا عمى بعض المفاىيم ّ
تارة ،والتوح ّ

مصطمحي "األنا" و"اآلخر" .فقد أصبح مفيوم العالقة
بالضرورة بالتّحديدات التي ضبطت
وتسمّحنا
ّ
ّ
بقوة ،وعمق في الحياة المعاصرة اليوم.
بين األنا واآلخر من المفاىيم الحاضرة والمتداولة ّ
آليات
بحثية مختمفة تتعاضد فيما بينيا ،حيث اقتضت طبيعة الموضوع تطبيق ّ
لقد استعّنا بأدوات ّ
سقية التي توجد
النقد الثّقافي الذي يسعى إلى كشف العيوب ّ
ائية ألكثر من منيج ،من بينياّ :
الن ّ
إجر ّ

الفنية .والمنيج التّاريخي الذي قمنا من خاللو
السموك بعيدا عن الخصائص
الجمالية و ّ
ّ
في الثّقافة و ّ
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األدبية المدروسة وضبط
بمصطمحي ال ّذات واآلخر ،ووصف الظّاىرة
سميات المتعمّقة
ّ
برصد التّ ّ
ّ
مرجعياتيما.
سياق
مفاىيم
ّ
اليوية والبعد األيديولوجي لم ّذات واآلخر ،وكذا تأويل ال ّذات واآلخر في ّ
ّ
النفوس لمكشف
النفسي الذي يغوص في عوالم الالّشعور بغية سبر أغوار ّ
إضافة إلى المنيج ّ

لميوية .والمنيج المقارن الذي نستخمص من خاللو العالقة
عن كوامنيا وضبط الجانب ال ّذاتي
ّ
بي.
يبن ال ّذات الجزائرّية واآلخر الغر ّ

يستند البحث إلى خطّة قائمة عمى ثالثة فصول وخاتمة وقائمة لممصادر والمراجع .جاء
اليوية في رواية (شطحات أنثى) لـ :عيون
األنثوية واآلخر ورىانات
األول بعنوان "الذّات
ّ
ّ
الفصل ّ

األنثوي .ورّكزنا
األول لتمثيل فعل الكتابة والتّش ّكل
ّ
ليمى" ّ
وتفرع إلى ثالثة مباحث :أفردنا المبحث ّ
األنثوية في رواية (شطحات أنثى) لـ ـ :عيون
خصوصيات الكتابة بال ّذات
في المبحث الثّاني عمى
ّ
ّ
الحب
الصوت
األنثوي و ّ
ّ
أما المبحث الثّالث فكان بعنوان( :شطحات أنثى) ل ـ :عيون ليمى ّ /
ليمىّ .

المفقود.

مركزية اآلخر في رواية (سأقذف نفسي
عنونا الفصل الثّاني بـ" :تمثيل الذّات وتقويض
ّ
ّ

قضية
أمامك) لـ :دييية لويز" ،واحتوى ىو اآلخر ثالثة مباحث حممت العناوين اآلتيةّ :أوليا:
ّ
القيم في رواية
المصطمح بين
اتيجية التّش ّكل .وثانييا :تقويض ال ّذات وصراع ّ
إشكالية المفيوم واستر ّ
ّ
(سأقذف نفسي أمامك) لـ ـ :دييية لويز .وثالثيا( :سأقذف نفسي أمامك) ل ـ :دييية لويز  /تمثيل

السمطة.
ال ّذات الثّ ّ
قافية وعنف ّ
الرايس)
تطرقنا في الفصل الثّالث إلى" :استنطاق التّاريخ
ّ
المغيب في رواية ( ّ
في حين ّ

ائية بين ذاكرة الماضي وغواية
الرو ّ
األول :الكتابة ّ
لـ :ىاجر قويدري" ،عبر ثالثة مباحث :المبحث ّ

اليوية .والمبحث الثّالث :قمق ال ّذات بين الحضور
سرد التّاريخ .والمبحث الثّاني :اآلخر وسؤال
ّ
النسيان).
الغياب (مقاومة ّ
و ّ

الروايات في كل فصل من الفصول الثّالثة
وتجدر اإلشارة إلى ّأننا تناولنا عددا من ّ

األول بإلقاء نظرة عامة عمى نصوص مختمفة حول تش ّكل
حيث استيممنا تحميمنا مثال في الفصل ّ
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معين (شطحات أنثى لعيون ليمى) وتكررت العممية في الفصمين
ال ّذات األنثوية ثم ركزنا عمى نص ّ
عدة.
يتسنى استقصاء الظّاىرة من خالل نماذج ّ
الثّاني والثّالث حتى ّ

إشكالية البحث واثراء عناصره
أرفقنا بحثنا بقائمة لممصادر والمراجع المعتمدة في تحميل
ّ

سوية
أىميا :المرأة والكتابة لرشيدة بنمسعود ( ،)1991وصوت األنثى (دراسات في الكتابة ّ
الن ّ
من ّ
الرواية
اليوية واالختالف لمحمد نور ّ
العر ّبية) لنازك األعرجي ( ،)1991و ّ
الدين أفاية ( ،)1911و ّ
الخصوصية) لبوجمعة بوشوشة ( ،)1999والكتابة
سائية المغر ّبية (أسئمة اإلبداع ومالمح
ّ
ّ
الن ّ

النسوية (التمقي ،الخطاب ،والتّمثالت) لمحمد داود وآخرون ( ،)2010وسرد الجسد وغواية المّغة
ّ
(قراءة في حركة الجسد األنثوي وتجربة المعنى) لؤلخضر بن السايح ( ،)2011وسرد اآلخر

ردية) لصالح صالح (.)2011
الس ّ
(األنا واآلخر عبر المّغة ّ

توصمنا إلييا ،بخصوص تمظيرات ال ّذات
النتائج التي
أىم ّ
ّ
عرضنا في خاتمة البحث ّ

األنثوية وعالقة ال ّذات باآلخر ،مع طرح التّحوالت التي طرأت عمى نظرة الكاتبة لآلخر مع مرور
ّ
الزمن وتبمور وعي المرأة بال ّذات والكتابة والواقع والثّقافة:
ّ

الروايات ،باعتباره أساس
النظام
 يش ّكل ّّ
حريتيا في ك ّل ّ
األبوي محو ار رئيسا في تقييد المرأة وقمع ّ

ألنفسين من خالل الكتابة ،مسارات
ائيات
الرو ّ
ّ
الكون ومصدر الفعل منذ األزمنة البعيدة .ليذا ترسم ّ
ياسية
لمسمطة
الس ّ
ّ
كرس األنظمة ّ
تجاوزّية ّ
الرمزّية ،لثقافة اإلرث البطرياركي الذي ّ
الفعمية ،و ّ

األيديولوجية والعادات والتّقاليد.
و
ّ

سائية الجزائرّية
 ش ّكل سؤالالرواية ّ
الن ّ
ّ
اليوية واالنتماء ىاجسا لعالقة ال ّذات باآلخر في ّ

اليوية واالنتماء بحضور اآلخر المييمن ،أو البحث عن آخر مجيول
حيث يرتبط حضور سؤال
ّ
ىوية ال ّذات .فاستطاعت رواية (شطحات أنثى) لــ :عيون ليمى ،ورواية (سأقذف نفسي
ّ
يحدد ّ

المتعدد
أمامك) لـ :دييية لويز ،الكشف عن العالقة المتوتّرة بين المرأة كذات منتجة لمفعل ،واآلخر
ّ
المييمن عمى الفضاء الحكائي.
 تمثّل الكتابة الوسيمة التي تقتحم بيا آمال بطمة رواية (شطحات أنثى) ،ومريم بطمة رواية(سأقذف نفسي أمامك) عالميما اإلبداعي ،ويسائال بالكتابة الحياة في مساحاتيا المغمقة
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تتشبث بزوايا
حية
ّ
الرىيب لذاكرة ّ
عن الورطة الغريبة التي أوقعيما فييا القدر ،عبر ّ
السيالن ّ

الرجل أيضاً ،وىما ذاتان
وكأنيما خمقتا لؤللم فقط ،وال
مظممةّ ،
ّ
يخص األمر المرأة في ذاتيا ،بل ّ

الضوء
اقتربتا من سؤال الوعي الثّقافي ،وعالقة ال ّذات باآلخر عبر طرح أحداث مؤثّرة ،تسمّط ّ
عمى قير المرأة.

تقنية
تميزت بـاستخدام ّ
الرايس) لـ :ىاجر قويدري لغة الييمنة واالستعالء ،حيث ّ
 -تجاوزت رواية ( ّ

دية في الحوار والمواجية التي حدثت بين ال ّذات
تعدد األصوات التي تفسح المجال لممارسة التّ ّ
ّ
عد ّ

المتعددة في تقديم
الرؤى
ّ
الرواية ،وىو ما ساىم في تعزيز ثقافة االنفتاح حين استخدمت ّ
واآلخر في ّ

الراوي العميم.
ال ّذات واآلخر ،وغ ّياب البطل بالمعنى التّقميدي ،واختفاء صوت ّ

عولت عمييا الكاتبات الثّالث
لتكون الكتابة في نياية المطاف ىي الجرأة األكبر التي ّ

تجرد المرأة من أنوثتيا وذاتيا؛ عمدت عيون ليمى إلى الكتابة لتحرير
في التّمرد عمى ّ
السمطة التي ّ
القمعية التي مارسيا عمييا والدىا ،وعمدت دييية لويز إلى الكتابة
آمال من قبضة تمك العالقة
ّ

بتقنية
يغية من الخطاب
المؤسساتي ،في حين عمدت ىاجر قويدري إلى الكتابة ّ
لتحرر ال ّذات األماز ّ
ّ
ّ
ثنائية
النسائي كقيمة
ّ
النسوي إلى البحث في اإلبداع ّ
تعدد األصوات لتتجاوز اليامش ّ
جمالية يطرح ّ
ّ

ال ّذات واآلخر والماضي والحاضر ،باستدعائيا التّاريخ العثماني ليكون استعارة رمزّية لذاكرة

الميمش.
مسيجة بحدود
كانت ّ
ّ

النقاط التي تناولتيا متون
بناء عمى ما ّ
أن أىم ّ
تقدم يمكن أن نخمص إلى ّ

األنثوية وعالقتيا
الروايات حول موضوع ال ّذات واآلخر ،ال تخرج عن االشتغال عمى ال ّذات
ّ
ىذه ّ
ِ
بالزمن الحاضر .في حين انتقمت بعض
األبوية
بالسمطة
المسيطرة ،في إطار واقعي مرتبط ّ
ّ
ّ
الرجل إلى البحث في ال ّذات
ائيات بموضوع ال ّذات واآلخر من األنا
ّ
الرو ّ
األنثوية وعالقتيا باآلخر ّ
ّ

يخية ،عبر الغوص في دىاليز التّاريخ الجزائري.
الجزائرّية وعالقتيا
ّ
بالمحددات التّار ّ
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:ملخص البحث

ِّ الرواية
- دراسة نماذج مختارة- اصرة
ِّ استنطاق ال ّذات واآلخر في
َ النسائيَّة
َ الم َع
ُ الج َزائريَّة

 استغلّته المرأة،لغوي
ي
ّ
ّ أدبي فكر
ّ تحول
ّ
ّ الصراع األنثوي ال ّذكوري الذي وجد منذ األزل إلى أسلوب
.يخية
 انطالقا من تلك،المبدعة لتطرح قضايا المرأة
ّ اقعية والمواقف التّار
ّ قافية والهموم الو
ّ ّالصور الث
ّ
 من خالل،"ائرية المعاصرة
ّ سائية الجز
ّ الرواية ال ّن
ّ تناولنا في بحثنا
ّ قضية "استنطاق ال ّذات واآلخر في
الهجالة
ّ تجارب معاصرة
ّ حرة لزهور
ّ  و، وعابر سرير ألحالم مستغانمي،ونيسي
ّ  من:عدة هي
ّ مدرسة
ّ يوميات
وبوابة ال ّذكريات آلسيا
ّ  و، واعترافات امرأة لعائشة ّبنور،لفتيحة أحمد بوروينة
ّ ،السمك ال يبالي إلنعام ّبيوض

 ورائحة ال ّذئب لسامية بن دريس،لديهية لويز
 وسأقذف نفسي أمامك، وتاء الخجل لفضيلة الفاروق،جبار
ّ
ّ
الرايس لـهاجر قويدري
ّ  ونورس باشا و، وشطحات أنثى لـعيون ليلى،وما لم تقله التّينة الهرمة لصالحة العراجي
.وتاج الخطيئة وتفاح الجن لـجميلة مراني

سائي بالجزائر مع بداية
ّ الروائي
ّ ثمة أمور كثيرة قد
ّ وعليه يمكن القول
ّ تغيرت في المشهد
ّ بأن
ّ الن
األنثوية إلى الكشف
 تجاوزت الكتابة عن ال ّذات،اكمية جديدة
ّ
ّ ائية تر
ّ  وذلك بحدوث طفرة رو،األلفية الثّالثة
ّ
النسق ال ّذكور
ّ  وانفتاحها على الكتابة يقابله تم ّردها على، وتحديد عالقتها مع اآلخر المهيمن،عن الطّابو
.السكوت عنها
ّ تم
ّ األبوي كما يقابله ارتماؤها في أحضان القلم ليخط حقائق

 المسكوت، الهامش، المركز، البطل، اآلخر،الساردة
ّ الرواية
ّ الن
ّ ، ال ّذات،سائية
ّ : المفاتيح- الكلمات
.الهوية
، االجتماعي، التّاريخي، الهيمنة، المضمر، الحوار الباطني،عنه
ّ
Research summary:
Articulationg the ego and the other gender in the Algerian women's modern novel
– studying selected models.
The masculine femininal conflict, which was found anciently had been changed into intelle ctive
literary style. It was exploited by the innovative woman to expose woman's affairs starting from the
cultural images, realistic problems and historical attitudes.
In our research, we have tackled the topic " Articulationg the ego and the other gender in the
Algerian women's modern novel" through varions recent experiences such as: Zhour Ounissi "Dailies
of free school", Ahlem Mostaganemi "Abir Sarir", Fatiha Ahmed Bourouina "TheWidow", Aicha
Bennour "woman's Admittances", Inàam Beyoudh "The Fish Don’t care" Assia Djabbar "Souvenirs
Door", Fadhila Elfarouk "Taa Elkhadjal", Dihia Louize "I Will Toss Myself In Front Of You", Samia Ben
Driss "The Wolf’s Smell", Saliha Elarradji "Wath Is Not Said By The Old Fig Tree", Leila Ouyoune "The
Female’s Dances", Hadjer Kouidri "Naourasse Bacha and Rayasse", and "The crown of Sin" and "Jinn’s
Apple" by Djamila Mrani.
So,we can say that there are many matters that were changed in women's novelistic sight in
Algeria by the beginning of the third thousandth, through the occurance of new and extraordinaary
accumulated novels which go beyod writing about feminal ego to detecting the taboo and determining its
relations with the other dominant and its openess on writing is subtended by the rebellion towards the
maxuline parental style and it is also subtended by throwing itself in the hugs of the pen to write about
facts that the writters kept silent about them.

